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Sprej pre zinkovanie za studena.
Antikorózny základný náter s dlhou životnosťou

na báze zinkového prášku a živíc.

ZINKOVÝ
ZÁKLAD

Vysoko kryjúci náter bohatý na zinok. Minimálne 99% čistý zinok. Elektrochemicky priľne ku 

kovovému podkladu. Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom. Zvýšená tvrdosť a 

pružnosť.

APLIKÁCIE:
Špeciálne určený pre maximálnu ochranu kovových povrchov pred koróziou ako sú: kovové 

konštrukcie, ploty, odliatky, zvarové spoje, opravy pozinkovaných kusov, železničných zariadení 

atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml = 1,4 m • Tepelná odolnosť: do 600ºC. • Doba schnutia: 1 hod. • Prelakovateľné: 

1 hod.

AKO POUŽIŤ:
Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte 

rozpúšťadlom. Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek 

nečistôt. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo 

vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom 

vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa 

dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte 

plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint 

Stripper. Ako finálnu vrstvu môžete použiť výrobky Pintyplus BASIC alebo EVOLUTION. Na 

lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili 

priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich.

Obsahuje kovové pigmenty z nehrdzavejúcej ocele 316L a poskytuje veľmi dobrú kryciu 

schopnosť. Rýchloschnúci. Ponúka vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu a oderu.

APLIKÁCIE:
Ideálne na zakrytie zvárov nehrdzavejúcej ocele, skladovacích nádrží, oceľových konštrukcií, 

plotov atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 2 m • Prelakovateľné: 30 minút.

AKO POUŽIŤ:
Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte 

rozpúšťadlom. Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek 

nečistôt. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo 

vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom 

vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa 

dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte 

plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili 

priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby 

odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper.

NEREZOVÝ
ZÁKLAD

Nerezový sprej je lesklý akrylový antikorózny základný
náter so vzhľadom nehrdzavejúcej ocele.

Z169 Strieborný
520 cc. Ref. 737

I150 Strieborný
Ref. 213
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Pre studené zinkovanie. Antikorózny opravný galvanický
základ na báze hliníkovej živice a prísad.

GALVANIZAČNÝ
ZÁKLAD

Zvýšená antioxidačná ochrana na kovových povrchoch. Hladký, jednotný a lesklý lesk. 

Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom..

APLIKÁCIE:
Používa sa na ochranu kovových povrchov pred koróziou: kovových konštrukcií, plotov, nádrží, 

poľnohospodárskych strojov, železničných zariadení, potrubí, spojovacích prvkov a pod. 

Používa sa na úpravu zvarov a pozinkovaných povrchov.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 2 m • Doba schnutia: 15 minút.  • Žiaruvzdorná: do 600ºC (strieborná) / 200ºC 

(zlatá) • Prelakovateľné: 30 minút.

AKO POUŽIŤ:
Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte 

rozpúšťadlom. Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek 

nečistôt. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo 

vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom 

vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa 

dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte 

plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu..

TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili 

priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby 

odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper. Ako finálnu vrstvu môžete použiť výrobky 

Pintyplus BASIC alebo Pintyplus EVOLUTION.

Bez chrómových a olovených komponentov. Rýchloschnúci.

APLIKÁCIE:
Vhodné na použitie na železné predmety a povrchy, ktoré majú byť chránené pred akýmkoľvek 

prostredím (vlhké, priemyselné, námorné, atď.), čím sa dosiahne dlhšia životnosť a lepšie 

využitie vrchnej farby.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml = 1,4 m
Prelakovateľný: do 1 hodiny alebo po 24 hodinách.
Doba schnutia: 1 hodina.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má upraviť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu 

a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu 

silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 

cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa 

nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné 

pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte 

trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Ako finálnu môžete použiť výrobky Pintyplus BASIC alebo EVOLUTION. Na lakovaných 

povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak 

sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame 

použiť Pintyplus Tech Paint Stripper.

UNIVERZÁLNY
 ZÁKLAD

Antikorózny alkydový základný náter v spreji.
Matný povrch.

G150
Strieborný

Ref. 738 

G151
Zlatý

Ref. 739

I113 Sivý
520 cc. Ref. 297 

I101 Biely
520 cc. Ref. 214

I112 Červený
520 cc. Ref. 735 
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Bezfarebný základný sprej na plasty. Získajte najlepšiu
priľnavosť pred aplikáciou finálnej úpravy.

ZÁKLAD
NA PLASTY

KOVÁČSKA
FARBA

Náter dva v jednom, základ a farba s efektom
tepaného železa. Ultra matná epoxidová farba

na dekoráciu a ochranu kovových povrchov.

APLIKÁCIE:
Ideálne pre modely, plastové diely automobilov (nárazníky, spojlery, zrkadlá, atď.), ako aj 

akékoľvek plastové predmety, ktoré sa majú lakovať (nábytok, kufre z tvrdého plastu, hračky 

atď.).

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml = 3-4 m v závislosti od podkladu. • Čas sušenia: 15 min. • Prelakovateľný: 15 min.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Striekajte zo 

vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom 

vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa 

dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Nechajte 10-15 minút zaschnúť a 

potom je možné natrieť akoukoľvek akrylovou alebo syntetickou farbou. Pred použitím 

plechovku pretrepte asi 30 sekúnd.

TIPY:
Ako finálnu vrstvu môžete použiť výrobky Pintyplus BASIC, Pintyplus EVOLUTION, EVOLUTION 

Water-Based a ak si prajete vintage vzhľad, prelakujte Pintyplus CHALK Paint. Pred aplikáciou je 

vhodné povrch jemne prebrúsiť a očistiť odmasťovačom.

I199
Bezfarebný

Ref. 295

Hrubý a pevný povrch, ktorý vytvára efekt starožitného železa. Dva v jednom: základný náter a 

lak. Odolný voči oderu. Vynikajúca odolnosť v exteriéri.

APLIKÁCIE:
Rýchloschnúca farba s veľmi dobrou priľnavosťou na kovových podložkách. Dekoruje a chráni: 

zábradlia, poštové schránky, exteriérové svietidlá, železné brány, záhradnícke stojany atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 1 m
Doba schnutia: povrchovo za 15 minút, celkovo 24 hodín.
Prelakovateľný: po 30 minútach.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu 

a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu 

silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 

cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa 

nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné 

pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte 

trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili upchatiu trysky.

TIPY:
Na plast alebo pozinkovanú oceľ naneste špeciálny základný náter, aby sa zabezpečila dokonalá 

priľnavosť. Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby 

ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich.Na uľahčenie čistenia povrchu od 

zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper.

FJ104
Čierny

Ref. 847 

FJ113
Sivý

Ref. 848

FJ826
Modrý

Ref. 826

FJ925
Zelený

Ref. 925

FJ825
Červený
Ref. 825
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BLOKÁTOR 
FĽAKOV

ODSTRÁŇOVAČ
FARIEB

Superaktívny nízkotoxický odstraňovač náterov
vhodný pre domácich majstrov, ktorý

možno odstrániť vodou.

Produkt s vysokým krytím. Nežltne. Blokuje vlhkosť.

APLIKÁCIE:
Môže byť aplikovaný na betón, sadrokartón, omietku a drevo a je tiež užitočný pri murive. 

Ideálne na zakrytie škvŕn: pero, dym, nikotín, vlhkosť atď. Pred aplikáciou povrch očistite.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 2 m
Doba schnutia: 2 hodiny.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Nádobu silno 

pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, 

nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa 

nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné 

pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby.

TIPY:
Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby 

ste zabránili jej upchatiu.

APLIKÁCIE:
Rýchly účinok na odstránenie všetkých druhov farieb: alkydové, akrylové, celulózové, vinylové, 

olejové, polyesterové, polyuretánové, epoxidové a iné. Dekarbonizačný čistiaci prostriedok 

vhodný na motory, vstrekovače, karburátory, mechanické upchávky atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml

AKO POUŽIŤ:
Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Produkt dostatočne 

nastriekajte na odstraňovaný povrch a nechajte pôsobiť niekoľko minút (medzi 1 a 15 min. v 

závislosti od typu odstraňovanej farby, hrúbky, počtu vrstiev...). Nakoniec ho odstráňte a 

povrch umyte saponátom a vodou. Naneste druhú vrstvu, ak chcete odstrániť najodolnejšie 

staršie časti.

TIPY:
Po niekoľkých minútach a aby ste videli stupeň odstránenia, môžete odlúpnutú farbu odstrániť 

pomocou handričky a trochou vody. Produkt môžete znova aplikovať toľkokrát, koľkokrát je 

potrebné.Ak existuje niekoľko vrstiev farby, môžete ich tiež všetky odstrániť. Čas, ktorý 

necháte prípravok pôsobiť na povrchu, určí intenzitu odstraňovania náteru.

TECH

X101
Biely

Ref. 293

Ref. 292

Matná biela farba na blokovanie odolných
škvrn na stenách a stropoch.
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Farba v spreji na povrchy vystavené vysokým teplotám.
Farba odoláva teplotám až 600ºC.

Biela farba na radiátory v spreji, rýchloschnúci lesklý
biely akrylový email. Poskytuje vysokú teplotnú

odolnosť až do 100ºC.

APLIKÁCIE:
Ideálne na použitie na povrchoch, ktoré sú vystavené vysokým teplotám: výfukové potrubia, 

ohrievače, grily, kachle a pod.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml = 2 m
Doba schnutia povrchu za 30 minút, celkovo 1 hodina.
Prelakovaný po 30 minútach.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu 

a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu 

silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 

cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa 

nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné 

pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, 

pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich.

TIPY:
Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint 

Stripper.Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba 

plyn, aby ste zabránili upchatiu trysky. Po aplikácii je potrebné postupne zvyšovať teplotu 

natieraného povrchu, aby sa dosiahla maximum umožňujúce zosieťovanie farby.

Rýchloschnúci biely lesklý akrylový email.

APLIKÁCIE:
Ideálne na lakovanie, renováciu a konzerváciu všetkých typov radiátorov, liatinových aj 

hliníkových. Užitočné rozvod teplej vody, ohrievačov atď. 

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 2 m
Doba schnutia: po 15 min.
Prelakovateľný: po 5 min.
Tepelne odolný do: 100ºC.

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu 

a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu 

silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 

cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa 

nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné 

pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte 

trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili 

priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby 

odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper.

ŽIARUVZDORNÁ
FARBA

FARBA NA 
RADIÁTORY

A150
Strieborný - lesklý
520cc. Ref. 201

A104
Čierny - matný
520cc. Ref. 204

RAL 9010
Ref. 151
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Rýchloschnúca farba v spreji so vzhľadom nerezovej
ocele.Zabraňuje oxidácii.

Rýchloschnúca antikorózna farba v spreji.
Biely lesklý povrch.

APLIKÁCIE:
Ideálne na omladenie vášho starého spotrebiča, ktorý mu dodáva elegantný a moderný vzhľad 

nehrdzavejúcej ocele. Medzi jednotlivými vrstvami nechajte niekoľko minút zaschnúť. Po 

natretí povrch nečistite agresívnymi prípravkami.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml = 2 m
Doba schnutia: 30 min.
Prelakovateľný po: 30 min.

AKO POUŽIŤ:
Pred použitím výrobku očistite povrch, ktorý chcete natrieť.  Nečistite povrch agresívnymi 

prípravkami. Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. 

Očistite hrdzu a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte 

rozpúšťadlom. Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte 

zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom 

vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa 

dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte 

plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili upchatiu trysky.

TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili 

priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby 

odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper.

APLIKÁCIE:
Ideálne na údržbu všetkých domácich spotrebičov s poškodeným alebo opotrebovaným lakom.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml = 2 m
Doba schnutia: 15 min.
Prelakovateľný: po 5 minútach

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu 

a prípadné voľné častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom. Nádobu 

silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 

cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa 

nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné 

pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte 

trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili 

priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby 

odporúčame použiť Pintyplus TECH Paint Stripper.

SPREJ NA
NEREZOVÉ

SPOTREBIČE

SPREJ NA
BIELU

TECHNIKU

E150 Inox 
Ref. 150

RAL 9016
520 cc. Ref. 149



TECH

Permanentné lepidlo na báze rozpúšťadla v spreji
s modifikovaným syntetickým kaučukom a živicami

Sprejový odstraňovač graffiti veľmi vhodný
do domácnosti. Nízka toxicita. Možno odstrániť vodou.

Odporúča sa najmä pre hobby práce a priemysel.

APLIKÁCIE:
Trvalé lepenie s maximálnou pevnosťou, ktoré má (udržiavanie, udržiavanie...) rovnaké 

vlastnosti ako bežné kontaktné lepidlo (lepidlo). Umožňuje odolným, trvácnym a flexibilným 

spôsobom spájať všetky druhy materiálov: drevo, kov, plast, penová guma, koža, látka, 

keramika atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml.

AKO POUŽIŤ:
Pred použitím produktu nádobu jednu minútu silno pretrepte. Naneste tenkú vrstvu lepidla na 

každý povrch, ktorý chcete spojiť. Počkajte, kým sa rozpúšťadlo neodparí. Za normálnych 

pracovných podmienok sa doba odparovania pohybuje medzi 1 až 5 minútami. Po uplynutí 

tejto doby je interval na spojenie povrchov 2 hodiny. Časy závisia od použitých materiálov, 

podmienok prostredia a množstva naneseného lepidla.

TIPY:
Nepoužívajte na zariadeniach pripojených k elektrickej sieti a aplikujte vo vetraných 

priestoroch. 

APLIKÁCIE:
Vhodné na odstraňovanie všetkých typov farieb: alkydové, akrylové, celulózové, vinylové, 

olejové, polyesterové, polyuretánové, epoxidové atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 200 ml

AKO POUŽIŤ:
Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Produkt dostatočne 

nastriekajte na znečistený povrch a nechajte pôsobiť niekoľko minút (medzi 1 a 15 min. v 

závislosti od typu odstraňovanej farby, hrúbky a počtu vrstiev). Nakoniec ho odstráňte a povrch 

umyte saponátom a vodou. Naneste druhú vrstvu, ak chcete odstrániť najodolnejšie staršie 

časti.

TIPY:
Po niekoľkých minútach, aby ste videli stupeň odstránenia, môžete odlúpnutú farbu odstrániť 

pomocou handričky s trochou vody. Produkt môžete znova aplikovať toľkokrát, koľkokrát je 

potrebné. Ak existuje niekoľko vrstiev farby, môžete ich tiež všetky odstrániť. Čas, ktorý 

necháte prípravok pôsobiť na povrchu, určí intenzitu odstraňovania náteru.

PERMANENTNÉ
LEPIDLO

ODSTRÁŇOVAČ
GRAFFITI

Ref. 740

Ref. 805



TECH

Fluorescenčný značkovač s 360º viacsmerným 
ventilom na dočasné značenie

Dočasná matná farba na označenie rôznych prvkov na širokej škále povrchov poskytujúcich 

vysokú svietivosť. Ponúka vynikajúcu kryciu schopnosť farby a je odolný voči nízkym teplotám. 

Vysokokapacitné fluorescenčné spreje s vyššou viditeľnosťou umožňujúce ľahké čítanie 

znakov, písmen alebo čísel. Vybavený bezpečnostným uzáverom a 360º ventilom, ktorý 

umožňuje striekanie vo všetkých smeroch, dokonca aj hore nohami.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 500 ml = 2 m 
Schnutie: 10 minút.

AKO POUŽIŤ:
Môže byť použitý v rôznych oblastiach: baníctvo a lomy; stavebné infraštruktúry a verejné 

práce; na údržbu diaľnic a ciest; v geologických štúdiách a v priemysle. Môže sa aplikovať na 

asfalt, betón, kameň, piesok, drevo, kov atď.

TIPY:
Po každej aplikácii vyčistite hlavu kúskom papiera, aby ste zabránili upchatiu.

ZNAČKOVACÍ
SPREJ 360º

T107
Červená
Ref. 250

T118
Modrá
Ref. 252

T136
Zelená
Ref. 253

T143
Oranžová
Ref. 255

T146
Žltá
Ref. 254

T184
Ružová
Ref. 251

T101
Biela

Ref. 271

Fluorescenčný značkovač s 360º viacsmerným 
ventilom na krátkodobé značenie

Dočasná matná farba na krátkodobé označenie rôznych prvkov na širokej škále povrchov 

poskytujúcich vysokú svietivosť. Ponúka vynikajúcu kryciu schopnosť farby a je odolný voči 

nízkym teplotám. Vysokokapacitné fluorescenčné farby s vyššou viditeľnosťou umožňujúce 

ľahké čítanie znakov, písmen alebo čísel. Vybavený bezpečnostným uzáverom a 360º ventilom, 

ktorý umožňuje striekanie vo všetkých smeroch, dokonca aj hore nohami.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 500 ml = 2 m 
Schnutie: 10 minút.

AKO POUŽIŤ:
Môže byť použitý v rôznych oblastiach: koncerty, verejné akcie, eventy, dopravné nehody a pod. 

Môže sa aplikovať na asfalt, betón, kameň, piesok, drevo, kov atď.

TIPY:
Po každej aplikácii vyčistite hlavu kúskom papiera, aby ste zabránili upchatiu.

KRÁTKODOBÝ
ZNAČKOVACÍ
SPREJ 360º

T143
Oranžová
Ref. 822

T146
Žltá
Ref. 824

T184
Ružová
Ref. 823



TECH

Tesniaci a hydroizolačný náter na trhliny,
praskliny alebo štrbiny.

Hrubý náter na utesnenie rýh, trhlín alebo štrbín, keď sa objavia na miestach, ktoré musia byť 

izolované od vody, iných kvapalín alebo plynných prvkov: terasy, strechy, potrubia, steny, 

murivo atď. Ľahko sa používa, rýchlo schne a po zaschnutí farby je možné ho prelakovať.

APLIKÁCIE:
Zvlášť vhodné na utesnenie alebo hydroizoláciu vonkajších plôch alebo konštrukcií, ktoré musia 

brániť prestupu vody.  Vysoká tesniaca a izolačná účinnosť.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 500ml
Tepelná odolnosť: 100ºC
Doba schnutia pre malé štrbiny: 2h
Doba schnutia pre veľké štrbiny: 5h
Prelakovanie: po 72 hod
Výdatnosť: 3 m
Biele, čierne a sivé farby

AKO POUŽIŤ:
Očistite hrdzu a vodný kameň, ak existuje, drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte 

rozpúšťadlom. Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek 

nečistôt. Po zaznení miešania guľôčok nádobou 1 minútu silno pretrepte. Nanášajte nátery, 

kým nie je trhlina utesnená. Ak produkt steká v dôsledku nahromadenia, neovplyvní to 

tesnenie. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr 

horizontálne a potom vertikálne. Je vhodné naniesť dve tenké vrstvy namiesto hrubej, týmto 

spôsobom docielite hladkú povrchovú úpravu bez stekania produktu. Po dokončení otočte 

plechovku hore dnom a stlačte, kým nebude vychádzať iba plyn na čistenie trysky.

ODPORÚČANIA:
Naneste niekoľko vrstiev, kým nedosiahnete požadovanú hrúbku v závislosti od aplikácie. Ak je 

trhlina alebo štrbina malá, budete potrebovať menej produktu, ak je väčšia, budete potrebovať 

väčšie množstvo. Medzi jednotlivými vrstvami nechajte produkt zaschnúť 5 minút. Pred 

opätovným lakovaním musíme počkať, kým farba úplne nevyschne.

TESNIACI
SPREJ

Čierny
Ref. 681

Biely
Ref. 680

Sivý
Ref. 682

Nepoužívajte na zariadeniach pripojených k napájaniu a aplikujte na dobre
vetraných miestach. Po vyprázdnení by sa plechovka mala vložiť do žltej nádoby.
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