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O stupeň 
lepší!



Úvod.
Jak připravit správnou a kvalitní barvu?
Jak dosáhnout špičkové kvality?
Jak nabídnout nové technologie našim zákazníkům?
Jak dosáhnout, aby všechny naše výrobky byly šetrné k životnímu prostředí?

... Jak ukázat, že nás zajímá váš názor?







Chromos Svjetlost.
Téměř stoletá tradice výroby nátěrových hmot, špičkové vývojové 
centrum a kvalifikovaní odborníci jsou výborným základem pro 
činnost a rozvoj naší společnosti. 

Významný růst prodeje našich nátěrových hmot je spojený s jejich 
vysokou kvalitou a rozvojem spolupráce s našimi zákazníky 
na všech trzích. Systematická práce na zlepšování těchto dvou 
důležitých oblastí nás řadí k velmi rychle expandujícím výrobcům. 
Velké investice do nových, a zlepšování existujících výrobků, nám 
umožnilo dosáhnout excelentní kvality, kterou můžeme konkurovat 
nejvýznamnějším světovým výrobcům. I díky tomu se nám daří pro-
sazovat se na evropských trzích.

Kvalita našich výrobků je známa na náročných zahraničních trzích a 
při vývozu dosahujeme čím dál lepších výsledků. Díky odborníkům, 
kvalifikovaným zaměstnancům a špičkovému vývojovému centru 
můžeme sebevědomě hledět do budoucnosti.



Jak jsme rostli.
Sto roků růstu dubu. 
Časem vyrostl.
Pěkný. Silný.
Je vítězem v čase.

1920 – Továrna barev v obci Ratkovica, konec provozu v roce 1928.
1933 – Otevření továrny na výrobu suchých barev na stěny “BOJANA”,  
    Ciglenik.
1947 - “BOJANA” se stává výrobním závodem Zemědělského družstva  
    Lužani.
1956 – Je založený podnik “SVJETLOST” Lužani.
1959 – Rozšíření výrobního programu, nový název podniku je    
    Chemický průmysl “SVJETLOST”.
1977 – Připojení do struktury chemického kombinátu “CHROMOS”, 
    přejmenování na “CHROMOS SVJETLOST”.
2016 – ...Stoleté výročí se blíží!







LUŽANI

Kdo jsme?

CHROMOS SVJETLOST
se nachází uprostřed přírody,

sídlo je v obci Lužani,
ulice Mijata Stojanoviča 13, Chorvatsko.



O stupeň ... Zelenější!

Starost o neustálý udržitelný rozvoj je součástí naší každodenní
práce. Nejde jen o filozofii. Na tomto základě vyrábíme barvy, 
laky, ochranné prostředky…

VE SKUTEČNOSTI JSOU VŠECHNY NAŠE BARVY - ZELENÉ! 

Vyrábíme je totiž v továrně, která se nachází uprostřed překrásné 
zelené nížiny, nedaleko řeky Sáva.





OBSAH

12

I.    OCHRANA KOVŮ
1.1. OCHRANA PROTI KOROZI 

KEMOLUX základní barva na kov 20
KEMOLUX rychleschnoucí základní barva na kov 21
KEMODUR S univerzální rychleschnoucí základní barva na lehké kovy 22
KEMOCEL základní barva na kov 23

1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 
KEMOLUX email 24
KEMOLUX email na radiátory 26
KEMOLUX mezinátěr 27
HARDLUX metal efekt email – kovářská barva 28
HARDLUX 3v1 email 29
HARDLUX profesional email 30
HARDLUX Hammerschlag efekt email – kladívková barva 32
TERMOSTAL 400 34
TERMOSTAL 600 35
KEMOCEL rychleschnoucí email 36
KEMOLUX 2v1 38
KOREX 39



13

II.   OCHRANA DŘEVA
2.1. IMPREGNACE

LAZURBASE impregnace na dřevo 42
FERMEŽ LNĚNÁ 43
LNĚNÝ OLEJ 43

2.2. ZÁKLADNÍ NÁTĚRY
KEMOLUX ventilující základní barva 44
KEMOCEL nitro základní barva na dřevo 45
KEMOLUX základní olejová barva 46
KEMOCEL nitro základní barva pro suché broušení 47

2.3. LAZURY
LAZURIT 48
LAZURTOP 50
ULTRATON OIL 52

2.4. PRŮHLEDNÝ NÁTĚR NA DŘEVO
LODNÍ lak 55

2.5. MAESTRO - PARKETOVÝ PROGRAM
MAESTRO impregnace 58
MAESTRO tekutina na tmelení 59
MAESTRO prostředek na umývání 60
MAESTRO zpomalovač 60
MAESTRO gel na parkety 61
MAESTRO 2K PU lak na parkety - LESKLÝ 62
MAESTRO 2K PU lak na parkety - POLOMATNÝ 63
MAESTRO 2K PU lak na parkety  - MATNÝ 64
MAESTRO lak SD na sportovní haly - MATNÝ 65
MAESTRO impregnace na beton 66
MAESTRO PU základ 67
MAESTRO lepidlo na parkety 68
MAESTRO 2K PU lepidlo na parkety 69
MAESTRO 1L+1L - LESKLÝ, POLOMATNÝ, MATNÝ 70

2.6. AQUAMAESTRO PROGRAM
AQUAMAESTRO 2K PU lak na parkety 72
AQUAMAESTRO 2K PU akrylátový základní lak na parkety 73



14

IV. PROGRAM AQUALUX
AQUALUX základní barva na dřevo 80

AQUALUX základní barva na kov 81

AQUALUX email 82

AQUALUX lazura 84

AQUALUX STRONG 86

III. SPECIÁLNÍ PRODUKTY NA DŘEVO
DRVOSPOJ 76

DRVOFRONT 77

V.   FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT

FINALTERM S 90

FINALGRUND Uni 91

FINALPLAST 92

FINAL akrylátová omítka hlazená 94

FINAL akrylátová omítka rýhovaná 95

FINAL silikátová omítka hlazená 96

FINAL silikátová omítka rýhovaná 97

FINAL silikonová omítka hlazená 98

FINAL silikonová omítka rýhovaná 99

VI.  OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ
6.1. IMPREGNACE

KEMOSIL impregnace 102

SILIKONA impregnace 103

VITAGRUND impregnace 104

SIMPRA impregnace 105

BRAVO 1:5 106

6.2. NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ
BRAVO FAS 108

FASENA 109

KEMOSIL 110

FASAVIT 111

ELASTAVIT     112

SILIKONA 113



15

IX.  ŘEDIDLA
NITRO UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO 149

HARDULX HAMMERSCHLAG ŘEDIDLO 149

SYNTETICKÉ ŘEDIDLO 150

ŘEDIDLO PRO RYCHLESCHNOUCÍ BARVY 150

ŘEDIDLO PRO EKOSIGNOL 151

KEMOLUX PUR ŘEDIDLO 151

VIII. NÁTĚRY PRO TENKOVRSTVÉ 
       HORIZONTÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

EKOSIGNOL 147

 X.  TOP MIX SYSTÉM
154

6.3. OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

KAMEN PROTECT 115

BETONTON 116

KEMOTON 118

PREMIUM GLET 120

DRASELNÉ MÝDLO 121

ALGENON 122

ALGENON PLUS 123

MULTIVEZA SN 124

MULTIVEZA SN 1:5 125

VII.  OCHRANA STĚN V INTERIÉRU

BRAVO 129

KEMOPOL PLUS 131

KEMOPOL PROTECT 133

KEMOPOL PREMIUM 135

KEMOPOL PREMIUM PROTECT 137

TOP MAT 139

TOP GLOSS 141

VINYL STRONG 143

TOP PREMIUM 144

XI. REFERENCE A CERTIFIKÁTY

REFERENCE 162

CERTIFIKÁTY 170





VÝROBNÍ 
PROGRAM



I. OCHRANA KOVŮ



Kovy mají omezenou životnost a není možné zabránit korozi 
kovů při styku s atmosférickými vlivy. Výsledkem je nevzhledný
povrch a černé praskající puchýřky. 

Díky vhodné a kvalitní ochraně je možné tento proces výrazně 
zpomalit nebo omezit. Trvanlivost a krása kovových předmětů 
tak zůstává dlouho chráněná díky našim barvám.
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 13 -14 m2 / 1 litru.

SYSTÉM / KOV:
1-2x Kemolux základní barva na kov + 2x Kemolux 
email / Hardlux metal efekt – kovářská barva / Hardlux 
profesional email

VZORKOVNICE:

ŘEDIDLO:
Syntetické ředidlo.

BALENÍ:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

Kemolux základní barva na kov je antikorozní nátěr s výbornými mechanickými vlastnostmi a 
jednoduchým použitím.

POUŽITÍ:
Slouží jako antikorozní základní nátěr na všechny druhy kovových konstrukcí, průmyslových zařízení, 
částečně nebo trvale vystavených povětrnostním vlivům. Používá se na dobře připravený kovový podklad 
(zbavený rzi, vlhkosti a mastnoty). 

Aplikuje se štětcem, válečkem, stříkáním nebo máčením ve dvou vrstvách v intervalu min. 16 h. Jako vrchní 
nátěr možno použít: Kemolux email, Hardlux metal efekt - kovářskou barvu a Hardlux profesional email. 

Pro kvalitní ochranu se doporučuje aplikovat základní nátěry ve dvou vrstvách, v tloušťce suchého filmu 
60 mikrometrů. Druhá vrstva se aplikuje min. 16 h po aplikaci první vrstvy. Nátěr je suchý na dotyk po 
3 - 4 hodinách při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu a dobré ventilaci. Nátěr je úplně suchý za 24 h.

T201 ČERVENÝ

T202 ŠEDÝ

KEMOLUX
AK základní barva na kov
EU VOC

I. OCHRANA KOVŮ
1.1. OCHRANA PROTI KOROZI
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 - 11 m2 / 1 litru.

SYSTÉM / KOV:
Kemolux rychleschnoucí základní barva na kov + 
2x Kemolux lak / 2x Kemolux BS lak / Hardlux 
profesional lak

VZORKOVNICE:

ŘEDIDLO:
Univerzální nitro ředidlo.

BALENÍ:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

Základní antikorozní nátěr na ochranu kovových povrchů ve výrobě zemědělských strojů a nářadí, ručního 
nářadí, průmyslových zařízení a jiných výrobků v kovozpracujícím průmyslu a strojírenství.

POUŽITÍ:
Používá se na dobře připravený kovový podklad (zbavený rzi, vlhkosti a mastnoty). Aplikuje se štětcem či 
válečkem (rozředěný max. 10 % ředidla), stříkáním nebo máčením (rozředěný 15 – 20 % ředidla) ve dvou 
vrstvách 20 minut po aplikaci první vrstvy při 20 ° C.

T201 ČERVENÝ

T202 ŠEDÝ

KEMOLUX
 rychleschnoucí základní barva na kov

EU VOC

 I.   OCHRANA KOVŮ
1.1.    OCHRANA PROTI KOROZI



T201 ČERVENÝ

T202 ŠEDÝ
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 - 11 m2/1 litru při tloušce suchého 
filmu 30 μm.

VZORKOVNICE:

ŘEDIDLO:
Univerzální nitro ředidlo.

BALENÍ:
0,75 l / 10 l / 18 l

Univerzální rychleschnoucí základní nátěr na bázi kombinace modifikované alkydové a fenolové pryskyřice 
s antikorozními pigmenty. Rychle zasychá, má výbornou přilnavost na různé podklady a dobré antikorozní 
a mechanické vlastnosti.

POUŽITÍ:
Používá se jako antikorozní základní nátěr na kovové povrchy jako jsou železo, ocel, pozinkované železo, 
měď, hliník a hliníkové slitiny v kovozpracujícím průmyslu a strojírenství. Na správně připravený podklad se 
aplikuje stříkáním. Další nátěr (základní nátěry, vrchní rychleschnoucí či nitro nátěry) se stříkáním aplikuje 
30 minut po nánosu první vrstvy.

KEMODUR S
základní barva na lehké kovy
EU VOC

N
A 

PO

ZINKOVANÉ POVRCHY 

I. OCHRANA KOVŮ
1.1. OCHRANA PROTI KOROZI



T201 ČERVENÝ

T202 ŠEDÝ
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 - 11 m2/1 litru při tloušce suchého 
filmu 30 μm.

SYSTÉM / KOV:
1. Kemocel základní barva na kov
2. Kemocel nitro lak / 2x Kemolux email / Kemolux 
rychleschnoucí email / Hardlux metal efekt – 
kovářská barva / Hardlux profesional email / Hardlux 
hammerschlag efekt - kladívková barva / Kemocel
nitro lak

VZORKOVNICE:

ŘEDIDLO:
Univerzální nitro ředidlo.

BALENÍ:
0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l

Kemocel základní barva na kov je vyrobena na bázi alkydové fenolové pryskyřice a antikorozních pigmentů. 
Rychle zasychá, má výbornou přilnavost a dobré antikorozní i mechanické vlastnosti.

POUŽITÍ:
Používá se jako antikorozní základní nátěr pro ochranu železných a ocelových konstrukcí, u zemědělských 
strojů, výrobků v elektroprůmyslu atd. Aplikuje se štětcem či stříkáním. Obvykle probíhá aplikace nátěrů 
stříkáním ve dvou vrstvách v intervalu 5-10 minut, další vrstva se může aplikovat až za několik dní. Při 
práci se štětcem se aplikuje další vrstva až po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Používat jen v dobře 
větraných místnostech!

KEMOCEL
 základní barva na kov

EU VOC

 I.   OCHRANA KOVŮ
1.1.    OCHRANA PROTI KOROZI
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*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

KEMOLUX 
univerzální email
EU VOC

L418  BÍLÝ MATNÝ

STŘÍBRNÝ

L406 ~ RAL 7040 OKENNÍ ŠEDÝ

L438 ~ RAL 5015 NEBESKY MODRÝ

L413 ~ RAL 9005 ČERNÝ

L419  ČERNÝ MATNÝ

L408 ~ RAL 5010 ENZIÁNOVĚ MODRÝ

L435  SVĚTLE MODRÝ

L411 ~ RAL 6001 SMARAGDOVĚ ZELENÝ

L436 ~ RAL 6005 MECHOVĚ ZELENÝ

L401  BÍLÝ

RAL 8017 ČOKOLÁDOVĚ HNĚDÝ

L405 HNĚDÝ

RAL 8011 OŘÍŠKOVĚ HNĚDÝ

L440 ~ RAL 8007 SVĚTLE ŽLUTOHNĚDÝ

L404 ~ RAL 1011 HNĚDOBÉŽOVÝ

RAL 8012 ČERVENOHNĚDÝ

L416 ~ RAL 3004 PURPUROVĚ ČERVENÝ

L432 ~ RAL 3001 SIGNÁLNĚ ČERVENÝ

L415 ~ RAL 2004 PRAVÁ ORANŽOVÁ

RAL 1028 MELOUNOVĚ ŽLUTÝ

L434 ~ RAL 1018 ZINKOVĚ ŽLUTÝ

L403 ~ RAL 1015 SLONOVÁ KOST

L402 ~ RAL 9001 KRÉMOVÝ

I. OCHRANA KOVŮ
1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 

VZORKOVNICE:
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 8 - 11 m2 / 1 litru.

SYSTÉM / KOV / DŘEVO:
1.  Kemolux základní olejová barva na dřevo /        
     Kemolux ventilující základní barva / 
     Kemolux základní barva na kov 
2.  2-3x Kemolux email

ŘEDIDLO:
Syntetické ředidlo.

BALENÍ:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l

Kemolux email je na vzduchu schnoucí alkydový nátěr.

POUŽITÍ:
Slouží jako vrchní nátěr pro ochranu železných a ocelových konstrukcí, dřeva a stěn. Povrch je potřeba 
jemně obrousit a jako mezinátěr aplikovat Kemolux olejovou základní barvu na dřevo nebo Kemolux 
ventilující základní barvu. Již natřené dřevo je potřeba obrousit a zbavit prachu. Na čistý a suchý 
kovový podklad je potřeba aplikovat jednu vrstvu Kemolux základní barvy na kov a jako vrchní vrstvu 
Kemolux email. Aplikuje se štětcem nebo válečkem (rozředěný max. 5 % ředidla), stříkáním nebo 
máčením (rozředěný 10 - 14 % ředidla) ve dvou vrstvách, v intervalu nejméně 16 hodin při 20 °C.

KEMOLUX 
univerzální email

EU VOC

 I.   OCHRANA KOVŮ
1.2.    VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 



BÍLÝ

HNĚDÝ
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 8 - 11 m2 / litru.

VZORKOVNICE:

ŘEDIDLO:
Syntetické ředidlo.

BALENÍ:
0,75 l / 2,5 l / 18 l

Alkydový nátěr s výbornými mechanickými vlastnostmi a odolností vůči atmosférickým vlivům, oleji 
a méně agresívním chemikáliím. Dlouho si zachová lesk a odstín. Je teplotně stabilní do 80 °C (světlé 
odstíny) resp. 120 °C (tmavé odstíny).

POUŽITÍ:
Slouží jako vrchní, ochranný a dekorativní nátěr na radiátory. Na povrch předem upravený Kemolux základní 
barvou na kov se aplikuje štětcem, stříkáním, válečkem nebo namáčením ve dvou vrstvách, v intervalu 
nejméně 16 hodin.

KEMOLUX 
email na radiátory
EU VOC

I. OCHRANA KOVŮ
1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru.

VZORKOVNICE:

ŘEDIDLO:
Syntetické ředidlo. 

BALENÍ:
0,75 l / 18 l

Mezinátěr je na vzduchu schnoucí alkydový nátěr.

POUŽITÍ:
Kemolux mezinátěr se používá jako mezinátěr v alkydových systémech ochranu kovů, dřeva a stěn. Na 
čistý a suchý povrch opatřený předem vhodným základním nátěrem (Kemolux základní barva na kov, 
Kemolux základní olejová barva, Kemolux ventilující základní barva) se aplikuje jedna vrstva Kemolux 
mezinátěru - bílého.

BÍLÝ

KEMOLUX 
mezinátěr

 EU VOC

 I.   OCHRANA KOVŮ
1.2.    VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 8 - 11 m2 / 1 litru.

INTERVAL MEZI NÁTĚRY:
16 h.

SYSTÉM / KOV:
1x  Kemolux základní barva na kov / Kemodur S /   
     Kemolux univerzální rychleschnoucí základ / 
     Hardlux metal efekt – kovářská barva

VZORKOVNICE:

ŘEDIDLO:
Syntetické ředidlo.

BALENÍ:
0,75 l /18 l

Hardlux metal efekt – kovářská barva je alkydový nátěr s výbornými mechanickými vlastnostmi, odolností 
vůči atmosférickým vlivům, olejům a méně agresívním chemikáliím. Je obohacená železitou slídou.

POUŽITÍ:
Používá se jako vrchní ochranný a dekorativní nátěr na kov. Na čistý a suchý povrch obroušený 
hrubým brusným papírem, a předem natřený Kemolux základní barvou na kov, se aplikuje ve dvou 
vrstvách (v intervalu nejméně 16 hodin) stříkáním, štětcem nebo válečkem (na malých plochách).

ŠEDÝ

ANTRACIT

ČERNÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

HARDLUX 
metal efekt - kovářská barva
EU VOC

I. OCHRANA KOVŮ
1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 



L401 BÍLÝ

L413 ČERNÝ

L406 ŠEDÝ

L405 HNĚDÝ

L411 ZELENÝ

L432 ČERVENÝ

L408 MODRÝ
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10-12 m2 / 1 litru.

VZORKOVNICE:

ŘEDIDLO:
Syntetické ředidlo.

BALENÍ:
0,75 l / 2,5 l / 18 l

Hardlux 3v1 je antikorozní nátěr pro ochranu a dekoraci kovových povrchů. Produkt spojuje vlastnosti 
základního antikorozního nátěru a současně i vrchní barvy. Antikorozní vlastnosti umožňují jeho použití 
bez základního nátěru, přímo na rez. 

POUŽITÍ:
Odstraňte větší částice rzi a aplikujte na suchém, očištěném a odmaštěném povrchu. Pro ochranu 
kovových povrchů v agresivním prostředí doporučujeme aplikovat jednu vrstvu Hardlux DS základní 
barvy na kov. Doporučuje se aplikace ve 2-3 vrstvách. Aplikace může být provedena štětcem, 
válečkem nebo stříkáním.

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

HARDLUX
3v1 lak

 EU VOC

 I.   OCHRANA KOVŮ
1.2.    VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 
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VZORKOVNICE:

L401 BÍLÝ

L434 ŽLUTÝ

L404 OKROVÝ

L405 HNĚDÝ

L432 ČERVENÝ

STŘÍBRNÝ

L406 ŠEDÝ

L413 ČERNÝ

L408 MODRÝ

L411 ZELENÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

HARDLUX
profesional email
EU VOC

I. OCHRANA KOVŮ
1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 9 - 11 m2 / 1 litru.

SYSTÉM / KOV:
1x Kemolux AK základní barva na kov / Kemolux 
univerzální rychleschnoucí základní barva na kov 
/ Kemodur S univerzální rychleschnoucí základní 
barva na kov  +  2x  Hardlux profesional email

SYSTÉM / DŘEVO:
1x Kemocel základ pro suché broušení / Kemolux 
ventilační základní barva + 2x Hardlux profesional 
email.

ŘEDIDLO:
Syntetické ředidlo. 

BALENÍ:
0,75 l

Hardlux profesional email je alkydový email s výbornými mechanickými vlastnostmi a odolností vůči 
atmosférickým vlivům.

POUŽITÍ:
Hardlux profesional email slouží jako vrchní nátěr na kovové a dřevěné povrchy na objektech vystavených 
horším povětrnostním podmínkám. Na pevný, suchý a čistý povrch se aplikuje stříkáním nebo štětcem/
válečkem buď systémem “mokrý do mokrého” v intervalu 10 - 30 minut nebo v intervalu mezi nátěry 
nejméně 12 hodin.

HARDLUX
profesional email

EU VOC

 I.   OCHRANA KOVŮ
1.2.    VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 
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BÍLÝ

ŠEDÝ

TMAVOMODRÝ

MODRÝ

TYRKYSOVÝ

ZELENÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

STŘÍBRNÝ

ČERNÝ

HNĚDÝ

MĚDĚNÝ

ZLATÝ

ČERVENÝ

VZORKOVNICE:

HARDLUX 
hammerschlag efekt email - kladívková barva
EU VOC

I. OCHRANA KOVŮ
1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 



33

POUŽITÍ NA DŘEVO:
Pro dosáhnutí nejlepšího výsledku  se doporučuje 
dřevo napřed natřít (obzvlášť měkké dřevo) vrstvou 
Kemocel základem pro suché broušení a po 30 
minutách ho přebrousit, zbavit prachu a natřít vrstvou
Hardlux hammerschlag efekt email – kladívkovou 
barvu. Opravy či aplikace druhé vrstvy Hardlux 
hammerschlag efektní – kladívkové barvy je nutné 
provést 8 hodin po aplikaci první vrstvy!

SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 4 - 5 m2 / 1 litru.

ŘEDIDLO:
K ředění a umývání nářadí používejte výhradně 
Hardlux hammerschlag ředidlo!

BALENÍ:
0,75 l / 2,5 l

Hardlux hammerschlag efekt email – kladívková barva je rychleschnoucí antikorozní a dekorativní nátěr na 
kov a dřevo, vyrobený na bázi modifikovaného alkydového pojiva, organických / anorganických pigmentů 
a silikonových přísad.

POUŽITÍ NA KOV:
Může být aplikován přímo na kov, avšak trvanlivost ochrany (zejména u barevných kovů) se výrazně 
prodlouží aplikací jedné vrstvy Kemodur S univerzální rychleschnoucí základní barvy na kov před Hardlux
hammerschlag efekt email – kladívkovou barvou. Na pevný, suchý a čistý povrch obroušený hrubým 
brusným papírem se aplikuje štětcem, válečkem nebo stříkáním (rozředěný max. do 5 %) v několika 
tenkých vrstvách (zvlášť na svislých plochách). Nátěr je nutné důkladně promíchat před 
a také během aplikace! Je potřeba zkontrolovat natření koutů a okrajů!

HARDLUX
hammerschlag efekt email - kladívková barva

EU VOC

 I.   OCHRANA KOVŮ
1.2.    VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 11 - 13 m2 / 1 litru.

INTERVAL MEZI NÁTĚRY:
Doporučujeme nátěr v 1-2 vrstvách. Minimální 
interval mezi nátěry je 2 hodiny při teplotě 20 °C. 
Topení je možné po 24 hodinách.

VZORKOVNICE:

ŘEDIDLO:
Ředidlo pro rychleschnoucí barvy.

BALENÍ:
0,2 l / 0,75 l / 18 l

Termostal 400 je jednosložkový nátěr na bázi speciálních vaziv, odolný vůči teplotám do 400 °C. Barva 
obsahuje hliníkovou pastu vytvářející stříbrný vzhled. Používá se pro dekoraci a ochranu kovových 
předmětů jako jsou komínové roury, pece a podobné předměty vystavené teplotám do 400 °C.

POUŽITÍ:
Stříkáním nebo aplikace štětcem (vhodná pro menší plochy). Barva se obyčejně používá v nezředěném 
stavu. Když je potřeba, možno ředit max. 5 % ředidlem. Nátěr je suchý proti prachu za 30 minut a na dotyk 
za 2 h, při tloušťce nátěru 20 µm a při teplotě 20 °C.

STŘÍBRNÝ

TERMOSTAL 400 
ochrana a dekorace předmětů vystavených teplotám do 400 °C
EU VOC

I. OCHRANA KOVŮ
1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 12 - 15 m2 / 1 litru.

VZORKOVNICE:

ŘEDIDLO:
Ředidlo pro rychleschnoucí barvy.

BALENÍ:
0,2 l / 0,75 l / 18 l

Modifikovaný silikonový nátěr je odolný vůči vysokým teplotám. Používá se pro dekoraci a ochranu 
předmětů vystavených vysokým teplotám jako jsou zadní části výfuku, roury automobilů, různé ocelové 
konstrukce, potrubí, komíny a pece.

POUŽITÍ:
Povrch je nutné odmastit. Pro dosáhnutí optimální ochrany se doporučuje opískování do Se 2 1/2 či 
mechanické očištění. Nátěr schne na vzduchu.

STŘÍBRNÝ

ČERNÝ

TERMOSTAL 600
ochrana a dekorace předmětů vystavených vysokým teplotám

EU VOC

 I.   OCHRANA KOVŮ
1.2.    VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 



VZORKOVNICE:

L401 BÍLÝ

L434 ŽLUTÝ

L404 OKROVÝ

L405 HNĚDÝ

L432 ČERVENÝ

STŘÍBRNÝ

L406 ŠEDÝ

L413 ČERNÝ

L408 MODRÝ

L411 ZELENÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ
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KEMOCEL
rychleschnoucí email
EU VOC

I. OCHRANA KOVŮ
1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 
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SPOTŘEBA:

V jedné vrstvě 12 - 14 m2/1 litru při tloušce suchého 

filmu 30 μm.

VZHLED:
Lesklý nebo matný.

ŘEDIDLO:
Do 5% nitro ředidla / ředidlo pro rychleschnoucí 
barvy.

BALENÍ:
0,75 l / 2,5 l / 18 l

Kemocel rychleschnoucí email je univerzální vrchní nátěr především pro ochranu a dekoraci kovových či 
dřevěných povrchů. Díky svým speciálním antikorozním vlastnostem se používá jako antikorozní vrchní 
nátěr. Vyniká vysokou mechanickou pevností, rychlým zasycháním a dobrou odolností vůči atmosférickým 
vlivům, méně agresivním chemikáliím, pohonným hmotám a mazivům.

POUŽITÍ:
Používá se pro ochranu zemědělských strojů, přípojných zařízení, průmyslového zařízení, prostředků 
interní přepravy a ostatních výrobků elektroprůmyslu a kovoobráběcího průmyslu. Na dobře připravený 
kovový podklad se doporučuje předem aplikovat Kemocel základní barvu či Kemolux AK rychleschnoucí 
univerzální základní barvu na kov a poté Kemocel rychleschnoucí email v požadovaném odstínu ve dvou 
vrstvách. U méně zatížených povrchů lze Kemocel rychleschnoucí email aplikovat přímo na kov jako 
antikorozní vrchní nátěr.

KEMOCEL
rychleschnoucí email

EU VOC

 I.   OCHRANA KOVŮ
1.2.    VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 8 - 11 m2/1 litru.

ŘEDIDLO:
Syntetické ředidlo.

BALENÍ:
0,75 l / 2,5 l / 4,5 l / 10 l / 18 l

Kemolux email 2v1 je antikorozní základní a vrchní barva pro ochranu kovových povrchů. Vyznačuje se 
výbornými mechanickými vlastnostmi, odolností proti povětrnostním vlivům, olejům a slabým 
chemikáliím. Vzhledem k antikorozním vlastnostem může být aplikována přímo na rez bez použití 
speciálního základního nátěru.

POUŽITÍ:
Aplikuje se štětcem, válečkem či stříkáním ve 2 - 3 vrstvách.

KEMOLUX 
email 2v1
EU VOC

I. OCHRANA KOVŮ
1.2. VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 
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BALENÍ:
1 l 

Korex je víceúčelový prostředek pro efektivní odstranění koroze. Je používán v průmyslu i domácnostech pro 
odstraňování rzi z kovových povrchů, které budou dále chráněny antikorozním nátěrem Kemolux základní 
barvou na kov nebo Kemolux univerzální rychleschnoucí základní barvou na kov a vrchním nátěrem Kemolux 
univerzálním emailem.

POUŽITÍ:
Korex se použije bez ředění. Aplikuje se máčením, stříkáním nebo štětcem a necháme ho působit po dobu 
2-3 hodiny nebo dokud povrchy nejsou suché. Je-li větší vrstva rzi, doporučujeme postup opakovat nebo 
před použitím odstranit z povrchu rez drátěným kartáčem. Suchý povrch se následně opláchne vodou a 
je připraven pro další postup ochrany kovových povrchů Kemolux základní barvou na kov nebo Kemolux 
univerzální BS rychleschnoucí základní barvou na kov a dokončený Kemolux univerzálním emailem.

KOREX 
odstraňovač rzi

 I.   OCHRANA KOVŮ
1.2.    VRCHNÍ NÁTĚRY NA KOVY 



II. OCHRANA DŘEVA



Díky našim barvám a lakům dřevo žije!
Přirozenost a ušlechtilost dřeva zůstávají zachované!

Dřevo je přírodní materiál, který je nutné chránit a zušlechťovat, 
aby přineslo světlo do našich domovů a do našeho okolí. Právě 
proto hraje správná volba nátěru důležitou úlohu. Pomocí 
současné technologie jsme vytvořili výrobky pro dokonalou 
ochranu vlastností dřeva. Díky nim má přednost před ostatními 
stavebnými materiály.
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SPOTŘEBA: 
V jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru dle nasákavosti 
dřeva a způsobu aplikace.

ODSTÍNY:
Bezbarvý.

ŘEDIDLO:
Ředění není nutné.

BALENÍ:
0,75 l / 2,5 l / 5 l

Lazurbase je fungicidně-insekticidní bezbarvá impregnace chránící dřevo před modrými plísněmi, dřevoka-
znými houbami a hmyzem. Používá se na ochranu dřeva vystaveného povětrnostním vlivům a na ochranu 
dřeva před mikroorganismy v exteriéru a vlhkých místnostech.

POUŽITÍ:
Před použitím je nutné Lazurbase důkladně promíchat. V nezředěném stavu se natírá na suché dřevo 
zbavené prachu štětcem, houbou, stříkáním nebo máčením. Lazurbase je suchý po 24 hodinách. Další 
lazurové nátěry se používají jako druhá ochranná vrstva.

II. OCHRANA DŘEVA
2.1. IMPREGNACE

LAZURBASE
EU VOC
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POUŽITÍ:
Klasický prostředek pro impregnaci dřevěných povrchů.

SPOTŘEBA:
V závislosti na nasákavosti dřeva.

BALENÍ:
1 l / 5 l / 20 l

POUŽITÍ:
Nátěr pro ochranu dřeva a kamene, při výrobě nátěrových hmot, mýdel.

SPOTŘEBA:
V závislosti na nasákavosti dřeva

BALENÍ:
1 l / 5 l / 20 l

 II.   OCHRANA DŘEVA
2.1.   IMPREGNACE

FERMEŽ  
lněná
EU VOC

LNĚNÝ OLEJ
EU VOC
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 - 12 m2 / 1 litru.

ODSTÍNY:

BÍLÝ

ŘEDIDLO:
Syntetické ředidlo.

BALENÍ:
0,75 l / 2,5 l / 18 l 

Kemolux ventilující základní barva je moderní alkydový základ na dřevo umožňující „dýchání“ dřeva.

POUŽITÍ:
Nátěr se používá jako základ nebo mezivrstva v systému s Kemolux emaily. Používá se pro ochranu staveb-
ně-truhlářských výrobků a dalších dřevěných předmětů. Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkáním ve 
více vrstvách v časovém intervalu nejméně 16 hodin.

II. OCHRANA DŘEVA
2.2. ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

KEMOLUX
ventilující základní barva na dřevo
EU VOC



45

SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 7 - 8 m2 / 1 litru při tloušce suchého
fi lmu 30 μm.

ODSTÍNY:

BÍLÝ

ŘEDIDLO:
Univerzální nitro ředidlo.

BALENÍ:
0,75 l / 18 l

Kemocel nitro základní barva na dřevo je vyrobena na bázi nitrocelulózy, syntetické pryskyřice a 
organických rozpouštědel. Vyniká rychlým zasycháním a dobrou přilnavostí na podklad.

POUŽITÍ:
Používá se jako základní nátěr v systému s Kemocel NC nitro emailů pro lakování nábytku a dalších 
dřevěných předmětů. Aplikujeme jej štětcem či stříkáním na suchý, očištěný a obroušený dřevěný povrch v 
jedné či dvou vrstvách. Lze jej obrousit již po 30 minutách. Stříkáním se obvykle aplikuje ve dvou vrstvách 
v časovém intervalu 5-10 minut. Výrobek používejte pouze v dobře větraných místnostech!

 II.   OCHRANA DŘEVA
2.2.   ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

KEMOCEL
 nitro základní barva na dřevo



BILÁ

RAL 8011

RAL 6026

RAL 5010

RAL 6005

46

SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10-12 m2/ 1 litru dle nasákavosti 
dřeva při tloušce suchého filmu 30 µm 

VZORKOVNICE:

ŘEDIDLO:
Syntetické ředidlo.

BALENÍ:
0,75 l

Kemolux olejová základní barva je tradiční základní barva na dřevo na bázi oleje a syntetických 
pojiv.

POUŽITÍ:
Kemolux základní olejová barva na dřevo je základní nátěr na dřevo určený pro ochranu dveří a oken. 
Nové truhlářské výrobky musí být ošetřené vhodnou impregnací na dřevo. Doporučuje se aplikace 
olejové barvy štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách s intervalem 24 hodin. Před aplikací olejové 
vrstvy musí být povrch pečlivě obroušen. Jako vrchní nátěr doporučujeme Kemolux univerzální email. 

II. OCHRANA DŘEVA
2.2. ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

KEMOLUX
olejová základní barva na dřevo
EU VOC
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 7 - 8 m2 / 1 litru dle druhu a stupně 
úpravy.

ODSTÍNY:
Bezbarvý.

ŘEDIDLO:
Univerzální nitro ředidlo.

BALENÍ:
0,75 l / 18 l 

Kemocel nitro základ pro suché broušení je vyroben na bázi nitrocelulózy, syntetické pryskyřice a 
organických rozpouštědel. Vyniká rychlým zasycháním a dobrou přilnavostí na podklad.

POUŽITÍ:
Používá se jako základní nátěr v systému s Kemocel NC nitro emaily pro bezbarvé lakování nábytku a 
dalších dřevěných předmětů. Aplikujeme jej štětcem či stříkáním na suchý, očištěný a obroušený dřevěný 
povrch v jedné či dvou vrstvách. Lze jej obrousit již po 30 minutách. Stříkáním se obvykle aplikuje ve dvou 
vrstvách v časovém intervalu 5-10 minut. Výrobek používejte pouze v dobře větraných místnostech!

 II.   OCHRANA DŘEVA
2.2.   ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

KEMOCEL
nitro základ pro suché broušení
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VZORKOVNICE:

01 BÍLÝ

02 BEZBARVÝ

03 JEDLE

04 BUK

05 DUB

06 BOROVICE

07 SMRK

08 MAHAGON

09 TEAK

10 ZELENÝ

11 OLIVA

12 OŘECH

13 PALISANDR

14 EBEN

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

II. OCHRANA DŘEVA
2.3. LAZURY

LAZURIT
tenkovrstvá lazura na dřevo
EU VOC
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 - 11 m2 / 1 litru.

SYSTÉM / DŘEVO:
1× Lazurbase + 1-3× Lazurit

ODSTÍNY:
14 odstínů dle vzorkovnice Chromos Svjetlost.

ŘEDIDLO:
Ředění není nutné.

BALENÍ:
0,75 l / 2,5 l / 4 l / 18 l 

Lazurit je transparentní ochranný dekorativní nátěr na dřevo, pro práci lze použít v interiéru i exteriéru. Je 
vyrobený na bázi vysoce kvalitního alkydového pojiva, pigmentů a dalších složek, které chrání dřevo před 
povětrnostními vlivy. Zároveň mu dává pěkný vzhled díky široké škále odstínů. Struktura dřeva zůstane po 
nátěru viditelná.

POUŽITÍ:
Lazurit se používá pro ochranu stavebních elementů v exteriéru a interiéru, jako jsou dveře, rolety, 
fasády, střešní podbití, balkónové zábradlí, dřevěné obložení stěn a stropů apod. Při práci v exteriéru
je nutné jako první vrstvu použít impregnaci Lazurbase. Nové dřevo, které chceme ochránit lazurami
Lazurit, musí být dobře proschlé (max. 18 % vlhkosti). Staré lazurové nátěry je potřebné před 
obnovou jemně obrousit brusným papírem a potom je zbavit prachu. Různé jiné staré nátěry (např. olejové 
nátěry, laky) je nutné před použitím Lazuritu odstranit až na čisté dřevo. Aplikuje se štětcem, válečkem 
nebo houbou v 1-3 vrstvách dle požadované intenzity odstínu a vystavení objektu povětrnostním vlivům.

LAZURIT
 tenkovrstvá lazura na dřevo

EU VOC

 II.   OCHRANA DŘEVA
2.3.   LAZURY
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VZORKOVNICE:

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

01 BÍLÝ

02 BEZBARVÝ

03 JEDLE

04 BUK

05 DUB

06 BOROVICE

07 SMRK

08 MAHAGON

09 TEAK

10 ZELENÝ

11 OLIVA

12 OŘECH

13 PALISANDR

14 EBEN

LAZURTOP
silnovrstvá lazura pro ochranu a dekoraci dřeva
EU VOC

II. OCHRANA DŘEVA
2.3. LAZURY
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 8 - 10 m2 / 1 litru.

ODSTÍNY:
14 odstínů dle vzorkovnice Chromos Svjetlost.

ŘEDIDLO:
Ředění není nutné.

BALENÍ:
0,75 l / 2,5 l / 5 l

Lazurtop je vysoce kvalitní lazurový nátěr určený pro úpravu a trvalou účinnou ochranu všech druhů dře-
va. Povrch dřeva si zachová přírodní vzhled a struktura dřeva zůstane viditelná. Obsahuje UV filtry a vosk 
na ochranu dřeva proti poškození. Je vhodný i pro ochranu dřeva v nejnepříznivějších atmosférických 
podmínkách. Odpuzuje vodu, brání pronikaní vody do pórů dřeva, praskání a deformaci. Lazurtop neobsa-
huje biocidy a je možno ho použít i pro ochranu dřeva v interiéru.

POUŽITÍ:
Lazurtop vysoce kvalitní silnovrstvý lazurovací nátěr se používá pro ochranu stavebních prvků v exteriérech 
i interiérech jako jsou dveře, rolety, fasády, střešní podbití, balkónová dřevěná zábradlí, dřevěné obklady 
stěn a stropů apod. Je určen pro použití na dřevo vystavené atmosférickým vlivům i pro ochranu před 
mikroorganismy. Před použitím Lazurtopu je potřeba natřít vrstvu impregnačního prostředku Lazurbase.
Lazurtop UV-PLUS bezbarvou lazuru lze používat díky silnějšímu UV fi ltru na stavební prvky v exteriérech, 
protože je odolná vůči UV záření. Před použitím je potřeba Lazurtop důkladně promíchat. Z povrchu dřeva 
je nutné důkladně odstranit mastnoty a prach.

LAZURTOP
silnovrstvá lazura pro ochranu a dekoraci dřeva

EU VOC

 II.   OCHRANA DŘEVA
2.3.   LAZURY
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VZORKOVNICE:

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

01 BÍLÝ

02 BEZBARVÝ

03 JEDLE

04 BUK

05 DUB

06 BOROVICE

07 SMRK

08 MAHAGON

09 TEAK

10 ZELENÝ

11 OLIVA

12 OŘECH

13 PALISANDR

14 EBEN

II. OCHRANA DŘEVA
2.3. LAZURY

ULTRATON OIL
lazura s olejem pro vnitřní a venkovní dřevěné povrchy
EU VOC
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 5 - 11 m2 / 1 litru.

ODSTÍNY:
14 odstínů dle vzorkovnice Chromos Svjetlost.

ŘEDIDLO:
Ředění není nutné.

BALENÍ:
0,75 l / 2,5 l / 5 l

Ultraton oil je nátěr na vnitřní a venkovní dřevěné povrchy, ideální pro ochranu dřevěných plotů, dřevěného 
nábytku, teras nebo dřevěných obkladů. Ultraton oil chrání před UV zářením, houbami a plísněmi.

POUŽITÍ:
Ultraton oil se používá v 2 - 3 vrstvách, v závislosti na požadované barevné intenzitě konečného nátěru a 
úrovně klimatických podmínek. Dřevěný povrch musí být suchý (vlhkost dřeva max. 18 %). Jiné typy starých 
nátěrů (např. olejové barvy, laky) by měly být úplně odstraněné až na čisté dřevo. Ultraton oil může být 
aplikovaný štětcem, válečkem nebo houbou.

 II.   OCHRANA DŘEVA
2.3.   LAZURY

ULTRATON OIL
lazura s olejem pro vnitřní a venkovní dřevěné povrchy

EU VOC

ULTRATON OIL
lazura s olejem pro vnitřní a venkovní dřevěné povrchy
EU VOC
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 9 - 11 m2 / 1 litru.

SYSTÉM / DŘEVO:
1x Fermež lněná / 1x Lazurbase + 2x Kemolux 
lodní lak

ODSTÍNY:
Bezbarvý.

ŘEDIDLO:
Syntetické ředidlo.

BALENÍ:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

Kemolux lodní lak je bezbarvý, na vzduchu schnoucí nátěr na bázi alkydových živic. Doporučujeme ho 
použít na nové či už nalakované dřevo na povrchu v interiéru i exteriéru nad vodní hladinou.

POUŽITÍ:
Používá se jako vrchní nátěr na nové či už nalakované dřevo na povrchu v interiéru a exteriéru nad vodní 
hladinou, pokud chceme zachovat strukturu a odstín dřeva. Nové dřevo doporučujeme naimpregnovat 
fermeží lněnou. Už natřené dřevo obrousíme brusným papírem. Aplikuje se štětcem či stříkáním. 
Doporučuje se aplikace v několika tenkých vrstvách v časovém intervalu nejméně 16 hodin a nejvíce 14 
dní. Jakmile je časový interval delší, je potřeba, kvůli lepší přilnavosti další vrstvy, povrch předem jemně 
obrousit brusným papírem.

 II.   OCHRANA DŘEVA
2.4.   PRŮHLEDNÝ NÁTĚR NA DŘEVO

KEMOLUX
lodní lak

EU VOC
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MAESTRO NÁTĚROVÉ 
SYSTÉMY
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MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY:
I. MAESTRO lak na parkety 3× (váleček)

II. MAESTRO impregnace 1× (váleček) nebo 2× (hladítko)

MAESTRO lak na parkety 2× (váleček)

III. MAESTRO impregnace 1× (váleček) nebo 2× (hladítko)

MAESTRO lak na parkety 1× (váleček)
MAESTRO gel na parkety 1× (hladítko)
MAESTRO lak na parkety 1× (váleček)

IV. MAESTRO impregnace 1× (váleček) 2× (hladítko)
MAESTRO lak na parkety 2× (váleček)
MAESTRO gel na parkety 1× (hladítko)
MAESTRO lak na parkety 1× (váleček)

ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY, ABY NEDOCHÁZELO 
K CHYBÁM PŘI LAKOVÁNÍ PARKET:

1. vlhkost potěru 1,5-2,0 % / vlhkost parket 8-10 % / 
    relativní vlhkost vzduchu (65 %) / teplota vzduchu 18-22 ° C

2. respektování poměru tužení

3. respektování intervalu mezi nátěry

4. zabránit průvanu

5. nepoužívat nekompatibilní materiály (nitro, kyselinové, vodné, alkydové)

6. čistý a suchý podklad

7. použití vhodného nářadí

8. respektování času na vytvrdnutí směsi laku a tužidla

9. aplikování laku v rovnoměrné vrstvě a ve stejném směru

10. nářadí a ruce umýt Maestro prostředkem na mytí

MAESTRO NÁTĚROVÉ 
SYSTÉMY

 II.   OCHRANA DŘEVA
2.5.   MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
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ZPŮSOB APLIKACE:
Aplikuje se štětcem, speciálním krátkovlasým 
válečkem či hladítkem v 1 či 2 vrstvách.

SPOTŘEBA:
V 8-12 m²/l podle způsobu aplikuje a nasákavosti 
podkladu

BALENÍ:
V kompletu polomatného a matného laku na parkety:
 1,45 l / 2,9 l
jednotlivě: 
 1 l / 4 / 10 l

•	 rychleschnoucí	jednosložkový	nátěr	na	bázi	vysoce	kvalitních	modifikovaných	pojiv
•	 základní	vrstva	v	systému	povrchové	úpravy	parket
•	 zabraňuje	(zmírňuje)	změnám	barvy	dřeva	po	lakování
•	 hedvábný	lesk	a	plnost	filmu
•	 neředí	se
•	 rychlé	zasychání	(při	aplikaci	hladítkem	15-30	min	a	štětcem	či	válečkem	60-120	min)
•	 suchá	vrstva	impregnace	se	nebrousí
•	 zrychluje	systém	práce	při	povrchové	ochraně	parket
•	 umožňuje	aplikovat	celý	nátěrový	systém	ve	dvou	dnech

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad je potřeba strojně obrousit. Ze starého podkladu odstraníme vosk a důkladně jej přebrousíme.
Závěrečné broušení provedeme brusným papírem č. 150. Brusný prach odstraníme vysavačem. Podklad 
musí být suchý, odmaštěný a čistý

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:
Před použitím důkladně promíchat.

MAESTRO
impregnace
EU VOC

II.   OCHRANA DŘEVA
2.5.  MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
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POUŽITÍ:
Aplikuje se rovnoměrně hladítkem v jedné či 
dvou vrstvách dle velikosti spár. Rychle zasychá. 
Zaschnutou vrstvu jemně obrousíme brusným 
papírem č. 80-100.

SPOTŘEBA:
8 - 15 m2 / 1 litru dle povrchu.

BALENÍ:
1 l / 4 l / 10 l

•	 rychleschnoucí	tekutina	na	bázi	modifikovaných	pojiv	v	organických	rozpouštědlech
•	 k	vyplnění	spár,	menších	poškození	a	nerovných	častí	podkladů	v	systému	ochrany	parket

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být suchý (vlhkost do 2 %), čistý a obroušený brusným papírem č. 60-80.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:
Tekutinu důkladně promíchejte. Přidáme dřevěný prach z parket, které opravujeme.

MAESTRO
tekutina na tmelení

EU VOC

 II.   OCHRANA DŘEVA
2.5.   MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
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•	 směs	organických	rozpouštědel
•	 čirá,	bezbarvá	tekutina	na	ředění	Maestro		
 laku na parkety polomatného / matného  
•	 pro	zpomalení	počátečního	zasychání		
 a zlepšení rozlivu 

BALENÍ:
1 l / 5 l

•	 směs	organických	rozpouštědel
•	 čirá, bezbarvá tekutina na umývání rukou a 
 nářadí po použití Maestro výrobního 
 programu

BALENÍ:
v setu s lesklým lakem na parkety: 
 1,45 l 
samostatně: 
 1 l / 4 l / 10 l

MAESTRO
prostředek na umývání

II.   OCHRANA DŘEVA
2.5.  MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

MAESTRO
zpomalovač 
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PŘÍPRAVA PODKLADU:
Používá se jako základní nátěr v systému s Kemo-
cel NC laky pro transparentní povrchovou úpravu 
nábytku a dalších dřevěných předmětů. Gel se 
používá jako mezivrstva před aplikací vrchní vrstvy 
Maestro laku na parkety. Podklad (parkety) musí 
být suchý, odmaštěný, přebroušený (brusným 
papírem č. 150) a čistý. Povolená vlhkost parket: 
8-10 %. Zaschlá vrstva gelu na parkety se nebrousí.

SPOTŘEBA:
0,05 - 0,06 l/m2.

BALENÍ:
1 l / 5 l / 10 l

•	 rychleschnoucí	jednosložkový	nátěr	na	bázi	vysoce	kvalitních	modifikovaných	pojiv
•	 na	vyplňování	pórů	a	defektů	na	dřevěném	povrchu
•	 vyrovnávací	vrstva	před	aplikací	vrchní	vrstvy	Maestro	laku	na	parkety
•	 zabraňuje	(zmírňuje)	změnám	barvy	dřeva	po	lakování
•	 hedvábný	lesk	a	plnost	filmu
•	 zvyšuje	odolnost	vůči	opotřebování	a	dodává	lakovanému	povrchu	bohatší	vzhled
•	 neředí	se
•	 rychleschnoucí	(15-30	min)
•	 suchá	vrstva	gelu	se	nebrousí
•	 urychluje	postup	prací	při	povrchové	úpravě	parket
•	 umožňuje	aplikaci	kompletního	systému	ve	dvou	dnech

MAESTRO
gel na parkety

EU VOC
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2.5.   MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY



62

ZPŮSOB APLIKACE:
Aplikuje se štětcem, speciálním válečkem s krátkým 
vlasem nebo stříkáním ve 2-3 vrstvách. Doporuču-
jeme ho aplikovat na Maestro impregnaci či Maestro
gel na spáry. Je možné ho aplikovat i přímo na dřevo. 
Jednotlivé vrstvy se aplikují v časovém intervalu 
24 hodin. Broušení mezi jednotlivými vrstvami 
proveďte brusným papírem č. 150.

SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě cca 10 m2 / 1 litru.

BALENÍ:
sety na: 
 10 m2 / 20 m2

jednotlivé balení: 
 1 l / 2,5 l / 4 l / 10 l / 20 l

•	 bezbarvý	dvousložkový	lak	na	bázi	polyuretanových	pojiv	v	organických	rozpouštědlech
•	 vyniká	vysokou	tvrdostí,	dlouhodobou	trvanlivostí	a	odolností	vůči	opotřebení	a	neagresívním		
 chemikáliím
•	 vysoký	lesk	(2K	PU	98-100	%)	a	plnost	filmu
•	 pro	ochranu	a	dekoraci	parket	a	jiných	dřevěných	povrchů
•	 neředí	se

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad strojně přebrousit. Ze  starých parket odstranit vosk. Závěrečné broušení provést brusným 
papírem č. 150. Prach po broušení odstranit vysavačem. Podklad musí být suchý a čistý.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:
Každou složku před použitím důkladně promíchat. Poměr tužení Maestro tužidlem pro lak na parkety 
lesklý 1 : 1, směs sjednotit a po 15 minutách ji aplikovat na podklad. Čas pro vytvrdnutí směsi je 6-8 hodin.

MAESTRO 2K PU
lak na parkety / LESKLÝ
EU VOC

II.   OCHRANA DŘEVA
2.5.  MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
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ZPŮSOB APLIKACE:
Aplikuje se speciálním válečkem s krátkým vlasem. 
Doporučujeme ho aplikovat na Maestro impregnaci 
či Maestro gel na spáry. Je možné ho aplikovat i přímo 
na dřevo. Jednotlivé vrstvy se natírají v časovém 
intervalu 24 hodin. Broušení mezi vrstvami 
brusným papírem č. 150.

SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě cca 10 m2 / 1 litru.

BALENÍ:
sety na: 
 15 m2 / 30 m2

jednotlivé balení: 
 1 l / 4 l / 10 l

•	 bezbarvý	 dvousložkový	 lak	 na	 bázi	 polyuretanových	 pojiv	 v	 organických	 rozpouštědlech	 s	 výjimečnými	
 přísadami
•	 vyniká	vysokou	tvrdostí,	dlouhodobou	trvanlivostí	a	odolností	vůči	opotřebení	a	neagresívním	chemikáliím
 hedvábný lesk (60-80 %) a plnost filmu
•	 pro	ochranu	a	dekoraci	parket	a	jiných	dřevěných	povrchů
•	 neředí	se
•	 při	aplikaci	poslední	vrstvy	je	potřeba	do	směsi	přidat	do	10	%	Maestro	zpomalovače

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad strojně přebrousit. Ze starých parket odstranit nátěr nebo vosk. Závěrečné broušení provést 
brusným papírem č. 150. Prach po broušení odstranit vysavačem. Podklad musí být suchý a čistý.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:
Každou složku před použitím důkladně promíchat. Poměr tužení Maestro tužidlem pro lak na parkety 
matný / polomatný 1 : 1, směs sjednotit a po 15 minutách ji aplikovat na podklad. Čas pro vytvrdnutí směsi 
je 6-8 hodin.

MAESTRO 2K PU
lak na parkety / POLOMATNÝ

EU VOC

 II.   OCHRANA DŘEVA
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ZPŮSOB APLIKACE:
Natírá se speciálním válečkem s krátkým 
vlasem. Doporučujeme ho aplikovat na Maestro 
impregnaci či Maestro gel na spáry. Je možné 
ho aplikovat i přímo na dřevo. Jednotlivé vrstvy 
se natírají v časovém intervalu 24 hodin. 
Broušení mezi vrstvami brusným papírem č. 150.

SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 m2 / 1 litru.

BALENÍ:
sety na: 
 15 m2 / 30 m2

jednotlivé balení: 
 1 l / 4 l / 10 l

•	 bezbarvý	 dvousložkový	 lak	 na	 bázi	 polyuretanových	 pojiv	 v	 organických	 rozpouštědlech	 s	 výjimečnými	
 přísadami
•	 vyniká	vysokou	tvrdostí,	dlouhodobou	trvanlivostí	a	odolností	vůči	opotřebení	a	slabým	chemikáliím
•	 matný	povrch	(20-40	%)	a	plnost	filmu
•	 pro	ochranu	a	dekoraci	parket	a	jiných	dřevěných	povrchů
•	 neředí	se
•	 při	aplikaci	poslední	vrstvy	je	potřeba	do	směsi	přidat	do	10	%	Maestro	zpomalovače.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad strojně přebrousit. Ze starých parket odstranit vosk. Závěrečné broušení provést 
brusným papírem č. 150. Prach po broušení odstranit vysavačem. Podklad musí být suchý a čistý.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:
Každou složku před použitím důkladně promíchat. Poměr tužení Maestro tužidlem pro lak na parkety 
matný / polomatný 1 : 1, směs sjednotit a po 15 minutách ji aplikovat na podklad. Čas pro vytvrdnutí směsi 
je 6-8 hodin.

MAESTRO 2K PU
lak na parkety / MATNÝ
EU VOC

II.   OCHRANA DŘEVA
2.5.  MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
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ZPŮSOB APLIKACE:
Aplikujeme speciálním válečkem s krátkým 
vlasem. Doporučujeme ho aplikovat na Maestro 
impregnaci či Maestro gel na spáry. Je možné ho 
aplikovat i přímo na dřevo. Jednotlivé vrstvy se 
natírají v časovém intervalu 24 hodin. Broušení 
mezi vrstvami brusným papírem č. 150. Při aplikaci 
poslední vrstvy je potřebné do směsi přidat do 10 % 
Maestro zpomalovače.

SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 m2 / 1 litru.

BALENÍ:
10 l

•	 bezbarvý	dvousložkový	lak	na	bázi	polyuretanových	pojiv	v	organických	rozpouštědlech	s	výjimečnými				
 přísadami
•	 vyniká	vysokou	tvrdostí,	dlouhodobou	trvanlivostí	a	odolností	vůči	opotřebení	a	jemným	chemikáliím
•	 je	protiskluzový
•	 matný	povrch	(20-40	%)	brání	odrazům	světla
•	 neředí	se

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad (parkety) musí být suchý, čistý a obroušený brusným papírem č. 150.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:
Každou složku před použitím důkladně promíchat. Poměr tužení Maestro tužidlem SD 1 : 1, směs sjednotit 
a po 15 minutách ji aplikovat na podklad. Čas pro vytvrzení směsi je 6-8 hodin.

MAESTRO 2K PU
lak pro sportovní haly SD / MATNÝ

EU VOC
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ZPŮSOB APLIKACE:
Aplikuje se štětcem nebo válečkem v jedné vrstvě.

SPOTŘEBA:
4,5 - 5,5 m2 / l.

BALENÍ:
5 l

•	 	jednosložková	impregnace	na	cementové	potěry	a	betonové	podklady
•	 	používá	se	před	lepením	parket
	•	 	spojuje	slabě	držící	částice	a	snižuje	prašnost
	•	 	snižuje	nasákavost	podkladu,	dodatečně	ho	zpevňuje	a	zvyšuje	pevnost	lepeného	spoje
	•	 	snižuje	spotřebu	lepidla
	•	 	za	běžných	pracovních	podmínek	zasychá	za	2-4	hodiny	(vytvrzuje	vzdušnou	vlhkostí)	

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad, na který výrobek aplikujeme, musí být suchý (vlhkost do 2%), rovný a čistý.

PŘÍPRAVA SMĚSI:
Před použitím důkladně promíchat.

MAESTRO
impregnace na beton
EU VOC
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SPOTŘEBA:
odprášení podkladu: 0,1 - 0,15 l/m2

zpevnění podkladu: 0,2 - 0,25 l/m2

BALENÍ:
5 l

Maestro PU primer je jednosložkový impregnační nátěr na zpevnění porézních, prašných a vlhkých 
betonových podkladů. Použijte před prací s Maestro 2K PU lepidlem na parkety.

POUŽITÍ:
Před aplikací je potřebné Maestro PU primer důkladně promíchat. Natíráme ho štětcem v 1-2 vrstvách dle 
nasákavosti podkladu bez ředění. Další vrstva se natírá až poté, když je předcházející vrstva úplně suchá. 
Maestro PU primer nedoporučujeme aplikovat při teplotě pod +10 °C. Po skončení práce je potřeba obal se 
zbytkem obsahu dobře zavřít, protože výrobek reaguje s vlhkostí ve vzduchu.

MAESTRO
PU primer 

EU VOC
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PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být suchý (vlhkost 2%), rovný, hladký a úplně zbavený prachu, mastnot a natřen Maestro 
primerem na potěr.

ZPŮSOB APLIKACE:
Aplikuje se stejnoměrně pomocí zubového hladítka v tloušťce vrstvy přibl. 1 mm. Zaschne již za pár hodin, 
další úprava se však doporučuje až po 24 hodinách, konečné pevnosti dosáhne po 48 hodinách.

SPOTŘEBA:
0,50 - 0,80 kg/m2

KLASIK:
Maestro lepidlo na parkety KLASIK na bázi vodní 
disperze polyvinylacetátu. K lepení klasických 
parket na betonové, dřevěné a podobné podklady.

BALENÍ:
4 kg / 25 kg

NA LAMELOVÉ PARKETY:
Maestro lepidlo na lamelové parkety je vyrobeno 
na bázi vodní disperze polyvinylacetátu a používá 
se k lepení klasických a lamelových parket na 
betonové, dřevěné a podobné podklady.

BALENÍ:
4 kg / 25 kg

MAESTRO
lepidlo na parkety
EU VOC

II.   OCHRANA DŘEVA
2.5.  MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
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SPOTŘEBA:
0,8-1,3 kg/m2.

BALENÍ:
10,5 kg
(9 + 1,5 kg)

Maestro 2K PU lepidlo na parkety je dvousložkové polyuretanové reakční lepidlo bez přidané vody a 
rozpouštědel. Je k lepení všech druhů parket, dlaždic z přírodního kamene, keramických dlaždic a kovů na 
nasákavé i nenasákavé betonové, dřevěné a jiné podklady. Směs je odolná vůči vodě a zvýšené teplotě.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad, na který se výrobek aplikuje, musí být suchý (vlhkost 2%), rovný, zbaven prachu a ostatních 
nečistot a předem natřen Maestro PU základem. Práci provádíme při teplotě +15 °C až +25 °C, relativní 
vlhkosti 40-65% a s parketami o vlhkosti 8-12%.

ZPŮSOB APLIKACE:
Složky dávkovat v souladu s předepsaným poměrem míchání a důkladně promíchat pomocí elektrické 
míchačky (vrták se spirálovitým nádstavcem) tak dlouho, až se směs sjednotí. Připravenou směs apliku-
jeme na betonové podklady pomocí žebrového hladítka B3 či B11. Parketové elementy tlakem či jemnými 
údery pokládat na čerstvou lepicí směs. Nářadí je třeba po ukončení práce ihned mechanicky očistit, v 
případě potřeby lze použít Maestro prostředek k mytí nářadí.

MAESTRO 2K PU
lepidlo na parkety

EU VOC

 II.   OCHRANA DŘEVA
2.5.   MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
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SPOTŘEBA:
0,18 l/m2   v jedné vrstvě.

ŘEDIDLO:
Ředění není nutné.

BALENÍ:
1 l + 1 l

OBSAHUJE:
 1x Maestro lak na parkety, 1 l
 1x Maestro tužidlo na lak na parkety, 1 l

POUŽITÍ:
Před použitím každou složku dobře promíchejte! V čisté, suché nádobě promíchejte lak i tužidlo v 
objemovém nebo hmotnostním poměru 1 : 1, homogenní hmota nechte odstát 15 minut. Směs aplikujte 
štětcem nebo válečkem se speciálním krátkým vlasem ve třech vrstvách na suchou, zbroušenou 
podlahu zbavenou prachu. Při výběru nátěrového systému postupujte v souladu s technickými informacemi 
výrobce. Respektujte pracovních podmínek (teplota mezi 18-22 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 65%). 
Místnost nesmí být používána po dobu nejméně 48 hodin. Nářadí umyjte Maestro čistícím prostředkem. 
Pokud chcete výrazně zrychlit proces aplikace parket použijte Maestro impregnace jako základní 
vrstva a / nebo Maestro gel jako mezivrstvu před aplikací finální vrstvy Maestro parketového laku.

MAESTRO 1L+1L
lak i tužidlo na parkety - LESKLÝ, POLOMATNÝ, 
MATNÝ
EU VOC

II.   OCHRANA DŘEVA
2.5.  MAESTRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
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Aquamaestro 2K PU lak na parkety je dvousložkový, polyuretanový, vodouředitelný, bezbarvý lak pro
ochranu a dekoraci parket a jiných druhů dřevěných povrchů.

POUŽITÍ:
Před použitím laku je potřeba povrch správně připravit. Povrch parket musí být suchý, odmaštěný, 
čistý a obroušený (brusný papír č. 150). Po broušení je potřebné povrch odprášit. Před použitím je 
nutné nátěr důkladně promíchat. Míchání vykonáme v čisté a suché plastové nádobě a v poměru 
lak: tužidlo = 10: 1 (Aquamaestro 2K PU lak na parkety: Aquamaestro tužidlo pro 2k pu lak).

Směs musí být homogenní. Necháme ji odstát 15 minut, potom ji znovu promícháme a před 
použitím dle potřeby procedíme. Směs je použitelná 6-8 hodin. Lze aplikovat štětcem či speciálním 
válečkem ve 3 vrstvách (v intervalu mezi nátěry 4 h) na suché, obroušené a odprášené parkety. 
Pro broušení mezi vrstvami použít brusný papír č. 240-320. Po parketách je možno chodit 24-48 
hodin po aplikaci vrchní vrstvy laku. Po skončení práce nářadí umyjte vodou. Obal se zbytkem laku a 
tužidla je nutné uzavřít ihned po použití, abychom zabránili vniknutí vzdušné vlhkosti. Pro rychlejší
ochranu povrchu parket a lepší vzhled doporučujeme Aquamaestro akrylátový základní lak.

SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 m2 / 1 litru.

BALENÍ:
sety na: 
 18 m2 
jednotlivé balení: 
 0,5 l / 5 l

AQUAMAESTRO 2K PU
lak na parkety - LESK, MAT, POLOMAT
EU VOC

II.   OCHRANA DŘEVA
2.6.  AQUAMAESTRO PROGRAM
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Aquamaestro akrylátový základní lak na parkety je vodouředitelný akryl-polyuretanový jednokomponentní 
bezbarvý základní lak .

POUŽITÍ:
Používá se jako základní nátěr pro systém ochrany parket Aquamaestro 2K PU lakem na parkety. Nátěr po 
aplikaci zůstává světlý a eliminuje vznik vzhledu tmavých skvrn. Před použitím dobře promíchejte. Parkety 
musí být suché (vlhkost parket 8-10%) a strojně obroušené (nakonec brusným papírem č.150). Po broušení 
důkladně odstraňte prach. Nátěr se může brousit 2-3 hodiny po aplikaci brusným papírem č.180-220 a 
po očištění se aplikují 2-3 vrstvy Aquamaestro 2K PU lakem na parkety. Maestro základní lak se aplikuje 
válečkem pro vodouředitelné laky nebo štětcem.

SPOTŘEBA:
v jedné vrstvě 10 m2 / 1 litru.

BALENÍ:
5 l

AQUAMAESTRO 2K PU
akrylátový základní lak na parkety 

EU VOC

 II.   OCHRANA DŘEVA
2.6.   AQUAMAESTRO PROGRAM
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    NA DŘEVO



 Kvalita a trvanlivost. 
Nerozlučné spojení.
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SPOTŘEBA:
0,15 - 0,20 kg/m2 dle drsnosti podkladu. 
Nesmí zmrznout.

ODSTÍN:
Bílý.

BALENÍ:
0,1 kg / 0,6 kg / 1 kg / 20 kg

Drvospoj lepidlo na dřevo je vyrobeno na bázi vodní disperze polyvinylacetátu.

POUŽITÍ:
Používá se jako montážní lepidlo při výrobě nábytku ve stavebním průmyslu a pro lepení všech druhů dřeva. 
Nejlepších výsledků dosáhneme, pokud je teplota lepidla, dřeva a prostoru mezi +14 °C a + 30 °C. Na čistý a 
suchý podklad, zbavený prachu, se aplikuje pomocí hladítka, strojně či ručně. Styčné plochy je potřeba držet 
pod tlakem 15-30 minut.

DRVOSPOJ
lepidlo na dřevo

III. SPECIÁLNÍ PRODUKTY NA DŘEVO
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SPOTŘEBA:
3-5 m2/kg

BALENÍ:
1 kg / 25 kg

Akrylová vodouředitelná barva na ochranu čela kulatiny, řeziva a dalších tvarových forem dřeva. Je to 
středně viskózní, homogenní hmota na dřevo, která vytváří elastický film s dobrou adhezi
 a odolností proti povětrnostním vlivům.

POUŽITÍ:
Drvofront je ochranný nátěr na dřevo s cílem prevence nebo snížení vzniku trhlin při procesu 
rychlého schnutí a snižuje přetížení a možnost pukání dřeva. To platí i pro skladování nebo sušení v sušičkách. 
Drvofront je vhodný pro aplikaci stříkáním. Nátěr je z výroby připraven k použití. Před aplikací je nutné ho 
důkladně promíchat. Může být použit pro aplikaci štětcem nebo máčením, ale je třeba dávat pozor na tloušťku 
nátěru. Po skončení prací doporučujeme umýt nářadí vodou a zbytek barvy dobře zavřít.

DRVOFRONT
EU VOC

III.   SPECIÁLNÍ PRODUKTY NA DŘEVO



IV. PROGRAM 

  AQUALUX 
 



Skupinu výrobků Aqualux jsme vytvořili dle 
současných trendů na světovém trhu - snížení obsahu 
zdraví a životnímu prostředí škodlivých látek.
Vyjadřujeme tak zájem o naše zákazníky a jejich zdraví.
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 - 14 m2/1 litru.

SYSTÉM:
1 × Aqualux základní barva na dřevo 
+ 1-2 × Aqualux email

VZORKOVNICE:

INTERVAL MEZI NÁTĚRY:
2 - 3 hodiny. Po skončení práce nářadí umyjte vodou.

BALENÍ:
0,75 l / 18 l 

Aqualux základní barva na dřevo se používá jako základní barva na všechny druhy dřeva před použitím 
Aqualux emailu. Je vyrobená z vysoce kvalitních surovin a pigmentů.

POUŽITÍ:
Dřevěný podklad musí být suchý, jemně zbroušený a zbavený prachu. Nedoporučujeme aplikaci na přímém 
slunci a pod + 10 °C. Před použitím je potřebné barvu důkladně promíchat! Aplikuje se štětcem či válečkem. 
Neředí se. Výrobek je možné dle potřeby naředit vodou (max. 5 %). Při aplikaci stříkáním je potřebné rozředit 
ho na viskozitu 25 - 30 s dle 4DIN 53211.

VÝROBEK JE:
•	 ekologicky	šetrný
•	 netoxický
•	 dobře	brousitelný

AQUALUX 
základní barva na dřevo
EU VOC

BÍLÝ

IV. AQUALUX PROGRAM
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 - 14 m2/1 litru.

SYSTÉM:
2 × Aqualux základní barva na kov
+ 2 × Aqualux email

VZORKOVNICE:

INTERVAL MEZI NÁTĚRY:
2 - 3 hodiny.

BALENÍ:
0,75 l / 18 l 

Aqualux základní barva na kov je antikorozní nátěr na kov na bázi vysoce kvalitních surovin a antikorozních 
pigmentů. Aplikuje se před použitím Aqualux emailu.

POUŽITÍ:
Podklad musí být zbavený prachu, rzi a mastnot. Před použitím je potřebné Aqualux základní bar-
vu na kov důkladně promíchat! Aplikuje se štětcem či válečkem. Neředí se. V případě potřeby je možno 
ředit vodou (max. 5 %). Při aplikaci stříkáním je potřebné ředění na viskozitu 25 - 30 s dle 4DIN 53211. 
Nedoporučujeme aplikaci na silném slunci nebo pod + 10 °C. Po skončení práce nářadí umyjte vodou.

VÝROBEK JE:
•	 ekologicky	šetrný
•	 netoxický
•	 antikorozní

T201 ČERVENÝ

T202 ŠEDÝ

AQUALUX 
základní barva na kov

EU VOC

IV.   AQUALUX PROGRAM
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VZORKOVNICE:

L401 BÍLÝ

L434 ŽLUTÝ

L404 OKROVÝ

L405 HNĚDÝ

L432 ČERVENÝ

BEZBARVÝ

L406 ŠEDÝ

L413 ČERNÝ

L408 MODRÝ

L411 ZELENÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

AQUALUX 
email
EU VOC

IV. AQUALUX PROGRAM
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 - 14 m2/1 litru.

SYSTÉM:
1-2 × Aqualux základní barva  
+ 2 × Aqualux email

INTERVAL MEZI NÁTĚRY:
2 - 3 h. Nářadí po použití umýt čistou vodou.

BALENÍ:
0,2 l / 0,75 l / 3 l / 18 l 

Aqualux email je vodouředitelný vrchní nátěr na dřevo a kovy z vysoce kvalitních surovin a světlostálých 
pigmentů.

POUŽITÍ:
Před použitím je email potřeba důkladně promíchat! Podklad musí být čistý, suchý, zbavený prachu a 
mastnot. Nedoporučujeme aplikovat na přímém slunci nebo při teplotách pod + 10 °C. Pro ochranu dřeva 
se před aplikací Aqualux emailu na dřevo doporučuje použití Aqualux základní barvy na dřevo. Pro ochranu 
kovu je nutné použít Aqualux základní barvu na kov. Nátěr se aplikuje štětcem nebo válečkem. Neředí se. 
V případě potřeby možno ředit vodou max. 5 %. Při aplikaci stříkáním je potřebné ředění do viskozity 25-
30s dle 4DIN 43211.

VÝROBEK JE:
•	 ekologicky	šetrný
•	 netoxický
•	 nehořlavý
•	 odolný	vůči	UV	záření	a	atmosférickým	vlivům

AQUALUX 
email

EU VOC

IV.   AQUALUX PROGRAM
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VZORKOVNICE:

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

01 BÍLÝ

02 BEZBARVÝ

03 JEDLE

04 BUK

05 DUB

06 BOROVICE

07 SMRK

08 MAHAGON

09 TEAK

10 ZELENÝ

11 OLIVA

12 OŘECH

13 PALISANDR

14 EBEN

AQUALUX 
lazura
EU VOC

IV. AQUALUX PROGRAM
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 - 17 m2/1 litru.

SYSTÉM / DŘEVO:
1 × Aqualux lazurová impregnace na dřevo
+ 2-3 × Aqualux lazura

ODSTÍNY:
14 odstínů dle vzorkovnice Chromos Svjetlost.

ŘEDIDLO:
Ředění není nutné.

BALENÍ:
0,75 l / 5 l  / 18 l

Aqualux lazura je vodouředitelný transparentní nátěr pro ochranu a dekoraci dřeva. Obsahuje vysoce 
kvalitní suroviny a světlostálé pigmenty.

POUŽITÍ:
Aqualux lazura je vhodná pro všechny druhy dřeva, pro práci v interiéru i exteriéru. Před použitím je lazuru potřeba 
důkladně promíchat! Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkáním. Doporučujeme aplikaci 2-3 vrstev dle druhu 
a kvality dřeva, požadované povrchové úpravy a způsobu aplikace. Interval mezi nátěry je 2-3 hodiny. Pro objekty 
vystavené atmosférickým vlivům je před aplikací Aqualux lazury doporučené použít Aqualux lazurovou impregnaci 
na dřevo, fungicidně-insekticidní nátěr, chránící dřevo před plísněmi, dřevokaznými houbami a hmyzem. 
Nedoporučujeme aplikaci na přímém slunci a při teplotách pod + 10 °C. Po skončení práce nářadí umyjte vodou.

VÝROBEK JE:
•	 ekologicky	šetrný
•	 chrání	dřevěné	povrchy	před	atmosférickými	vlivy
•	 obsahuje	UV	filtr
•	 obsahuje	vodoodpudivé	přísady
•	 netoxický
•	 nehořlavý

AQUALUX 
lazura

EU VOC

IV.   AQUALUX PROGRAM
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10-12 m2/ 1 litru.

ODSTÍNY:
Bílý a báze.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
0,8 l / 2,5 l / 9 l

Aqualux strong nátěr na bázi akrylátové pryskyřice s vynikající kryvostí. Obsahuje fungicidě-insekticidní 
účinné látky pro ochranu před plísněmi a řasami. Používá se k dekoraci a obnově ošetřených dřevěných 
povrchů. Určeno pro vnitřní i vnější použití na dřevěné povrchy (dřevěné konstrukce, stěnové panely, 
dřevěné fasády, ploty, trámy, OSB desky, překližky, dýhy, atd.), které budou podléhat většímu vlivu 
vlhkosti. Používá se k nátěru nových nebo dříve natřených povrchů a jejich fungicidní ochranu a konečný 
nátěr dřevěných povrchů, stejně jako pro zesvětlení tmavých odstínů povrchu. Produkt se doporučuje 
aplikovat na suché dřevo (maximální vlhkost dřeva 10 %) z důvodu lepší nasákavosti do struktury dřeva.

POUŽITÍ:
Před použitím Aqualux strong dobře promíchejte. Staré nátěry před nátěrem dobře obruste a zbavte 
prachu. Na suchý a čistý povrch, bez hniloby a plísně, se aplikuje štětcem, stříkáním nebo válečkem. V 
případě potřeby je možné zředit vodou. Neošetřené plochy je vhodné  předem ošetřit 1-2 vrstvami Aqualux 
lazurouvou impregnací, která chrání proti plísním, houbám a hmyzu. Natřená vrstva musí být chráněna
před deštěm během prvních dvou dnů po aplikaci. Čištění vodou je možné 2 týdny po aplikaci barvy.

AQUALUX STRONG
akrylový nátěr pro ochranu a 
dekoraci dřeva
EU VOC

IV. AQUALUX PROGRAM
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V. FASÁDNÍ SYSTÉM        
    FINALIT
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Aplikací tepelně-izolačního systému Finalit zajistíme 
tepelnou izolaci Vašeho objektu, dosáhnete vyšší kvality 
bydlení v prostoru a přímo přispějete ke snížení spotřeby 

energie a produkce škodlivých plynů do ovzduší.
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SPOTŘEBA:
PŘI LEPENÍ: 6-9 kg/m2 jen při lepení tepelně-
izolačních desek a 10-14 kg / m2 při lepení tepelně-
izolačních desek + vyrovnání ve 2 vrstvách.

PŘI VYROVNÁVANÍ: 4-5 kg/m2 jen při vyrovnaní ve dvou 
vrstvách podle struktury podkladů, na který se
aplikuje první vrstva.

ODSTÍNY:

ŠEDÝ

BALENÍ:
25 kg

Profesionální lepidlo na bázi cementu, plniv a vhodných aditiv. Je určené na lepení, vyrovnávání a 
vyztužování tepelně-izolačních desek z expandovaného polystyrénu a minerální vlny na fasádách.

PŘÍPRAVA PODKLADU A LEPIDLA:
Podklad, na který nanášíme lepidlo, musí být rovný, soudržný, bez prachu a mastných skvrn. 
Lepidlo se připraví tak, že k suché směsi přidáme vodu v poměru 1 díl vody na  3-4 díly suché směsi a všechno 
důkladně promícháme pomocí elektrické míchačky do úplného sjednocení. Zamíchaná hmota se nechá 5 
minut odstát. Před aplikací se ještě jednou promíchá.

POUŽITÍ:
Lepidlo se aplikuje pomocí zubatého ocelového hladítka či malířské stěrky podle okraje tepelně-izolační 
desky v šířce 5 cm. Do středu desky se nanesou tři bodové nánosy lepidla s průměrem cca 10-15 cm. 
Kontaktní povrch mezi deskami a podkladem musí činit cca 50 % plochy desky. Čas schnutí lepidla při 
běžných podmínkách (teplota vzduchu a podkladu +5 °C až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu 40-50 %) 
je nejméně 2-3 dny, potom je možné připevnit hmoždinky. Po hmoždinkách se na tepelně-izolační desku 
pomocí zubatého hladítka aplikuje lepidlo v tloušťce 2-3 mm. Do čerstvého lepidla se vtlačí sklovláknitá 
armovací tkanina s 10 cm překrýváním a pak necháme povrch 24 hodin zaschnout. Dále se aplikuje ještě 
1 vrstva lepidla, aby byl povrch jemně drsný bez trhlin a jiných nepravidelností. Lepidlo necháme úplně 
zaschnout. Následuje nanesení základního nátěru Finalgrund Uni a po 24 hodinách aplikujeme tenkovrstvou 
fasádní omítku či disperzní fasádní nátěr. Teplota během prací a schnutí nesmí být nižší jak +5 °C

FINALTERM S
lepidlo a stěrkovací hmota na vyrovnání a 
lepení EPS polystyrénu a MW minerální vlny

V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT
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SPOTŘEBA:
0,15-0,2 kg/m2

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího systému 
TOP MIX můžeme připravit i velké množství různých 
odstínů. Doporučujeme natónovat Finalgrund Uni 
do přibližného odstínu jako je odstín omítky, kterou 
budeme následně aplikovat.

BALENÍ:
5 kg / 18 kg

Univerzální základní nátěr s křemičitým pískem na všechny druhy podkladů. K použití před aplikací 
akrylátových, silikátových a silikonových dekorativních tenkovrstvých omítek.

OBLASTI POUŽITÍ:
Podklad musí být soudržný, suchý, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší 
než +5 °C a nižší jak +35 °C. Aplikuje se v nezředěném stavu v jedné vrstvě štětcem či válečkem s krátkým 
vlasem.

ZPŮSOB APLIKACE:
Podklad musí být soudržný, suchý, hladký a čistý; pracovní teplota musí být vyšší než + 5 °C a nižší než 
35 °C. Aplikuje se neředěný v jedné vrstvě pomocí štětcem nebo válečkem s krátkým vlasem.

FINALGRUND UNI 
základní hrubý nátěr

EU VOC

V.    FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT
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*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

FINALPLAST 
mozaiková omítka
EU VOC

V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT
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SPOTŘEBA:
4,2 kg/m2

ODSTÍNY:
Dle vzorkovnice Chromos Svjetlost.

BALENÍ:
25 kg

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pojiv a vícebarevného mramorového kameniva pro úpravu ven-
kovních a vnitřních povrchů, nejčastěji podezdívek. Má hlazenou strukturu. Je vodoodpudivá, omyvatelná 
a odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům.

POUŽITÍ:
Používá se pro všechny druhy dobře upravených stavebních podkladů: vápeno-cementové, cementové 
omítky, beton (starý nejméně 3 měsíce), sádro-vápenné, základní omítky, v tepelně-izolačních systémech 
v oblasti podezdívek, vlákno-cementové a sádrokartonové desky, dřevotřísky. Nepoužívá se v trvale 
vlhkých podkladech, na zem a na jakémkoli vodorovném povrchu. Není vhodný pro čisté vápenné a tepelně-
izolační omítky.

ZPŮSOB APLIKACE:
Podklad musí být suchý, soudržný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší 
než +5 °C a nižší jak +30 °C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %. Práce nesmí probíhat v dešti, 
mlze a za silného větru. Před aplikací musíme Finalplast důkladně promíchat elektrickou míchačkou. Je 
nutné natřít základní nátěr Finalgrund Uni v odstínu Finalplastu 24 hodin před aplikací omítky! Omítka se 
aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové oceli v tloušťce zrna a vyhladí se, dokud je ještě mokrá.

FINALPLAST 
mozaiková omítka

EU VOC

V.    FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT
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SPOTŘEBA:
AZG 1,0 mm - 1,5 kg/m2

AZG 1,5 mm - 2,4 kg/m2

AZG 2,0 mm - 2,9 kg/m2

AZG 2,5 mm - 3,6 kg/m2

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího 
systému TOP MIX můžeme připravit i velké 
množství různých odstínů.

BALENÍ:
25 kg

Tenkovrstvá omítka na bázi akrylátových pojiv. Používá se pro ochranu a dekoraci fasád a povrchů vnitřních 
stěn. Má charakteristickou strukturu, jejíž vzhled závisí na způsobu povrchové úpravy. Je vodoodpudivá, 
odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky speciálním aditivům chrání před výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:
Používá se pro všechny druhy vhodně připravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vlákno-
cementové a sádrokartonové desky, dřevotřísku, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v 
tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:
Podklad musí být suchý, pevný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší než 
+5 °C a nižší jak +30 °C. 24 hodin před aplikací omítky je nutné natřít základním nátěrem Finalgrund Uni 
v odstínu omítky! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové oceli nebo strojově v tloušťce 
největšího zrna. Omítku hned po aplikaci zahladíme pomocí tvrdého plastového hladítka. Nakonec je 
potřeba povrch vyhladit čistým hladítkem z nerezové oceli.

FINAL 
akrylátová omítka - hlazená
EU VOC

V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT
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SPOTŘEBA:
AZR 1,5 mm - 2,1 kg/m2

AZR 2,0 mm - 2,5 kg/m2

AZR 2,5 mm - 3,3 kg/m2

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího 
systému TOP MIX můžeme připravit i velké 
množství různých odstínů.

BALENÍ:
25 kg

Tenkovrstvá omítka na bázi akrylátových pojiv. Používá se pro ochranu a dekoraci fasád a povrchů 
vnitřních stěn. Má charakteristickou strukturu, jejíž vzhled závisí na způsobu aplikace -  vodorovně 
či svisle. Je vodoodpudivá, odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky speciálním aditivům 
chrání před výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:
Používá se pro všechny druhy vhodně připravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vlákno-
cementové a sádrokartonové desky, dřevotřísku, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v 
tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:
Podklad musí být suchý, pevný, hladký, soudržný a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci 
vyšší než +5 °C a nižší jak +30 °C. 24 hodin před aplikací omítky je nutné natřít základní nátěr Finalgrund 
Uni v odstínu omítky! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové ocele nebo strojově v tloušťce 
největšího zrna. Omítku hned po aplikaci zahladit pomocí tvrdého plastového hladítka. Nakonec je 
potřeba povrch vyhladit čistým hladítkem z nerezové oceli.

FINAL 
akrylátová omítka - rýhovaná

EU VOC

V.    FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT
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SPOTŘEBA:
SZG 1,0 mm - 1,5 kg/m2

SZG 1,5 mm - 2,4 kg/m2

SZG 2,0 mm - 2,9 kg/m2

SZG 2,5 mm - 3,6 kg/m2

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího 
systému TOP  MIX je možné připravit i velké množství 
různých odstínů.

BALENÍ:
25 kg

Tenkovrstvá omítka na bázi vodního draselného skla. Používá se na dekorační úpravu fasád a povrchů 
vnitřních stěn. Má charakteristickou rovnoměrnou hlazenou strukturu. Je vysoce paropropustná, odolná 
vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky speciálním aditivům chrání před výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:
Používá se pro všechny druhy vhodně upravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vlákno-
cementové a sádrokartonové desky, dřevotřísky, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v 
tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:
Podklad musí být suchý, soudržný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší 
jak +8 °C a nižší jak +30 °C. Jako základní nátěr je nutné použít Finalgrund Uni! Omítka se aplikuje ručně 
pomocí hladítka z nerezové oceli nebo strojově v tloušťce největšího zrna. Omítku hned nebo několik minut 
po aplikaci zahladit krouživými pohyby pomocí tvrdého plastového hladítka.

FINAL 
silikátová omítka - hlazená
EU VOC

V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT
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SPOTŘEBA:
SZR 2,0 mm - 2,5 kg/m2

SZR 2,5 mm - 3,3 kg/m2

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího 
systému TOP MIX je možné připravit i velké množství 
různých odstínů.

BALENÍ:
25 kg

Tenkovrstvá omítka na bázi draselného skla. Používá se na dekorační úpravu fasád a povrchů vnitřních 
stěn. Má charakteristickou strukturu, jejíž vzhled závisí od způsobu aplikace - vodorovně nebo svisle. 
Je vodoodpudivá, odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky speciálním aditivům chrání před 
výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:
Používá se pro všechny druhy vhodně připravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vlákno-
cementové a sádrokartonové desky, dřevotřísky, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v 
tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:
Podklad musí být suchý, soudržný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší 
jak +8 °C a nižší jak +30 °C. Jako základní nátěr je nutné použít Finalgrund Uni v odstínu omítky 24 hodin 
před aplikací omítky! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové oceli nebo strojově v tloušťce 
největšího zrna. Final silikátovou rýhovanou omítku je potřebné hned nebo po několika minutách zahladit 
vodorovnými nebo svislými pohyby pomocí tvrdého plastového hladítka pro dosáhnutí rovnoměrného a 
plného vzhledu. Nakonec se povrch vyhladí čistým hladítkem z nerezové oceli.

FINAL 
silikátová omítka - rýhovaná

EU VOC

V.    FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT
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SPOTŘEBA:
NZG 1,0 mm - 1,5 kg/m2

NZG 1,5 mm - 2,4 kg/m2

NZG 2,0 mm - 2,9 kg/m2

NZG 2,5 mm - 3,6 kg/m2

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího 
systému TOP  MIX je možné připravit i velké množství 
různých odstínů.

BALENÍ:
25 kg

Tenkovrstvá omítka na bázi silikonových pojiv. Používá se na dekorační úpravu fasád (především těch 
vystavených silným srážkám) a povrchů vnitřních stěn. Má charakteristickou rovnoměrnou hlazenou 
strukturu. Je vodoodpudivá, paropropustná, odolná vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky 
speciálním aditivům chrání před výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:
Používá se pro všechny druhy vhodně připravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vlákno-
cementové a sádrokartonové desky, dřevotřísky, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v 
tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:
Podklad musí být suchý, soudržný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci 
vyšší než +5 °C a nižší jak +30 °C. Jako základní nátěr je nutné použít Finalgrund Uni v odstínu omítky 24 
hodin před nanášením omítky! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové oceli nebo strojově v 
tloušťce největšího zrna. Omítku hned nebo několik minut po aplikaci zahlaďte krouživými pohyby pomocí 
tvrdého plastového hladítka.

FINAL 
silikonová omítka - hlazená
EU VOC

V. FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT
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SPOTŘEBA:
NZR 2,0 mm - 2,5 kg/m2

NZR 2,5 mm - 3,3 kg/m2

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Použitím tónovacího 
systému TOP MIX možno připravit i velké množství 
různých odstínů.

BALENÍ:
25 kg

Tenkovrstvá omítka na bázi silikonových pojiv. Používá se na dekorační úpravu fasád (především těch 
vystavených silným srážkám) a povrchů vnitřních stěn. Má charakteristickou rýhovanou strukturu, jejíž 
vzhled závisí od způsobu aplikace - vodorovně či svisle. Je vysoce vodoodpudivá, paropropustná, odolná 
vůči UV záření a atmosférickým vlivům. Díky speciálním aditivům chrání před výskytem řas a plísní.

OBLASTI POUŽITÍ:
Používá se pro všechny druhy vhodně připravených stavebních podkladů (jemné minerální omítky, vlákno-
cementové a sádrokartonové desky, dřevotřísky, beton starý nejméně 3 měsíce) a jako vrchní vrstva v 
tepelně-izolačních systémech.

ZPŮSOB APLIKACE:
Podklad musí být suchý, soudržný, hladký a čistý. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší 
než +5 °C a nižší jak +30 °C. Jako základní nátěr je nutné použít Finalgrund Uni v odstínu omítky 24 hodin 
před aplikací omítky! Omítka se aplikuje ručně pomocí hladítka z nerezové oceli nebo strojově v tloušťce 
největšího zrna. Omítku je potřebné hned nebo po několika minutách zahladit vodorovnými nebo svislými 
pohyby pomocí tvrdého plastového hladítka pro dosáhnutí rovnoměrného a jednotného vzhledu.Nakonec 
se povrch zahladí čistým hladítkem z nerezové oceli.

FINAL 
silikonová omítka - rýhovaná 

EU VOC

V.    FASÁDNÍ SYSTÉM FINALIT
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VI. OCHRANA FASÁDNÍCH   
         POVRCHŮ
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Kdyby tak stěny mohly hovořit!
Tisíce stěn a tisíce odstínů... 

Vyberte pro ně svůj vlastní příběh!
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 5-10 m2/1 litru dle nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
5 l / 15 l

Kemosil silikátová impregnace je vodní disperze akrylátového kopolymeru a alkalických silikátů.

POUŽITÍ:
Používá se na impregnování povrchů, na které se bude aplikovat Kemosil silikátová fasádní barva. Proniká 
hluboko do podkladu a spojuje slabě držící částice. Můžeme ji aplikovat na podezdívky, podklady z ceme-
ntových omítek, betonu a azbesto-cementu. Podklad, na který se aplikuje Kemosil silikátová impregnace, 
musí být čistý, soudržný, odmaštěný, suchý a zbavený prachu. Poškození na starých podkladech je potřebné 
opravit vhodnou omítkou. Aplikuje se v nezředěném stavu štětcem či velurovým válečkem v jedné vrstvě.

KEMOSIL
silikátová impregnace
EU VOC

VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ
6.1.   IMPREGNACE
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10 - 12 m2/1 litru.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
1 l / 5 l / 15 l

Základní nátěr pod Silikona silikonovou fasádní barvu. Silikona impregnace se používá pro snížení nasáka-
vosti minerálních podkladů, spojení částic podkladu a vytvoření filmu odpuzujícího vodu nejčastěji 
v exteriérech před aplikací silikonového fasádního nátěru. Je vhodná pro všechny druhy minerálních 
podkladů (vápenné, vápeno-cementové nebo cementové omítky, beton, sádrokartonové a vlákno-
cementové desky). Mezi nevhodné podklady patří kámen, dřevo, plast a všechny velké vodorovné povrchy. 
Chrání nátěr před agresívními látkami ze stěny. Sjednocuje nasákavost a zvyšuje přilnavost nátěru.

POUŽITÍ:
Silikona vodoodpudivá silikonová impregnace se ředí vodou. Před použitím se dobře promíchá a rozředí 
vodou v poměru 1 : 1. Na podkladu se nesmí vytvořit lesklý film a není určena pro přidávání do barvy. 
Aplikuje se v jedné vrstvě štětcem či válečkem. Předem je nutné ochránit okenní rámy, dveře, sklo a 
parapety. Čas zasychání je 4-6 hodin dle podmínek aplikace. Chránit před srážkami po dobu 24 hodin. 
Výrobek je nutné spotřebovat do 24 hodin po naředění.  Další nátěr lze provést max. do 1 týdne po aplikaci.

SILIKONA
vodoodpudivá silikonová impregnace

EU VOC

  VI.  OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ
6.1.   IMPREGNACE
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 8-10 m2/1 litru dle nasákavosti 
povrchu. Nesmí zmrznout.

ODSTÍNY:
Bezbarvý.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
5 l  / 15 l

Vitagrund je hloubková nanoimpregnace používaná v exteriéru na vysoce nasákavých podkladech betonu, 
karbonizovaných vápenných, vápeno-cementových a cementových omítkách, na podkladech, z kterých 
se úplně nepodařilo odstranit prach a na které je plánovaná aplikace akrylátové nebo silikonové barvy a 
na vlákno-cementových a sádrokartonových deskách před aplikací disperzních nátěrů či aplikaci tenko-
vrstvých dekorativních omítek. Není vhodná pro použití jako základní nátěr pod silikátové barvy. Suchý 
nátěr je bezbarvý, nevytváří film, je bez lesku a proniká do hloubky, sjednocuje a zpevňuje podklad a chrání 
ho před atmosférickými vlivy. Vitagrund je impregnace vhodná pro podklady, na které se budou aplikovat 
vyrovnávací a armovací fasádní nátěry obohacené o polymerová pojiva. Je nutný jako podklad pod Fasavit 
a Elastavit.

POUŽITÍ:
Před použitím se ředí vodou v poměru 1 : 3 nebo 1 : 5. Zasychání min. 12 hodin, ochrana před srážkami 24 
hodin. Podklad, na který se aplikuje, musí být čistý, suchý a soudržný. Aplikuje se štětcem nebo válečkem v 
jedné vrstvě na běžně nasákavé podklady (betónové podklady a omítky) a ve dvou vrstvách v případě velmi 
nasákavých podkladů (pórobeton, sádra).

VITAGRUND
hloubková nanoimpregnace
EU VOC

VI. OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ
6.1.   IMPREGNACE
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SPOTŘEBA:
V jedné vrstvě 10-12 m2/1 litru dle nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
1 l / 3 l / 5 l /15 l

Simpra univerzální impregnace je vyrobená na bázi vodní emulze polymerových pojiv.

POUŽITÍ:
Simpra sjednocuje nasákavost podkladu a zlepšuje přilnavost Kemopol a Bravo vnitřních barev, Dispervan 
a Fasena fasádních barev, Betonton barvy na beton a dalších disperzních nátěrů pro použití v interiéru a 
exteriéru. Aplikuje se na suchý, čistý a soudržný povrch štětcem nebo válečkem. Interval mezi 
nátěry: 6-10 hodin. Nedoporučuje se aplikace při teplotách pod + 5 ° C a nad +35 °C. Ředí se čistou 
vodou (simpra : voda) v poměru 1 : 1 až 1 : 3 na povrchy s vysokou nasákavostí nebo 1 : 5 až 1 : 7 pro povrchy 
s nízkou nasákavostí.

SIMPRA
univerzální impregnace

EU VOC
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SPOTŘEBA:
5 - 10 m2/1 litru, v závislosti na nasákavosti a hrubosti podkladu.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
1 l  / 5 l

Bravo primer 1:5 je univerzální impregnace vyrobená na bázi vodní emulze polymerového pojiva.

POUŽITÍ:
Poklad, na který se aplikuje, musí být soudržný, suchý a čistý.

BRAVO
primer 1:5
EU VOC
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SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 4-5 m2/1 litru podle savosti a 
hrubosti podkladu.

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí systému TOP 
MIX pro tónování Chromos Svjetlost lze připravit 
množství odstínů podle naší vzorkovnice.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
2 l / 5 l / 10 l / 15 l

Bravo Fas je disperzní fasádní barva na bázi kvalitního polymerového pojiva a světlostálých pigmentů. 
Vyniká přilnavostí, odolností vůči atmosférickým vlivům, zásaditým látkám, solím a průmyslovým plynům. 
Je paropropustná a barevnostálá.

POUŽITÍ:
Bravo Fas je určena jak pro ochranu a dekoraci nových fasádních povrchů, betonu, omítky, vlákno-
cementových desek apod., tak i pro obnovu starých nátěrů na bázi akrylátových pojiv v organickém 
rozpouštědle či disperzních nátěrů. Před aplikací musí být podklad pevný, suchý a čistý a naimpreg-
nován Simpra univerzální impregnací. Po zaschnutí impregnace se Bravo Fas aplikuje pomocí štětce, 
válečku či stříkáním ve dvou vrstvách rozředěný 10 % vody v intervalu mezi nátěry 6 až 10 hodin. 
Lze jej aplikovat na podklady o teplotě +5 až +30°C, pokud nejsou vystaveny přímému slunečnímu 
záření. Po ukončení práce je třeba obal s barvou důkladně uzavřít a nářadí očistit vodou.

BRAVO FAS
bílá fasádní barva
EU VOC
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SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 4 - 5 m2/1 litru dle nasákavosti podkladu. Nesmí zmrznout. 

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí tónovacího systému TOP MIX můžeme připravit celou řadu odstínů 
jak z naší vzorkovnice Chromos Svjetlost, tak i ze vzorkovnic ostatních výrobců a vzorkovnice RAL.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
0,75l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

Disperzní fasádní barva na bázi kvalitního polymerového pojiva a světlostálých pigmentů. Vyniká výbornou 
přilnavostí a odolností vůči atmosférickým vlivům, zásaditým látkám, solím a průmyslovému znečištění. 
Je paropropustná a odolná vůči vlivům světelného záření.

POUŽITÍ:
Je určená jak k ochraně a dekoraci nových fasádních povrchů (beton, podezdívky, vlákno-cementové desky 
apod.), tak i k obnově starých nátěrů na bázi akrylátových pojiv v organických rozpouštědlech nebo dispe-
rzních nátěrů. Podklad, na který výrobek aplikujeme, musí být soudržný, suchý, čistý, případně po sanaci
vhodnou omítkou. Na podklad se vždy doporučuje použít Simpra univerzální impregnaci. Na zaschlou 
impregnaci se Fasena aplikuje pomocí štětce, válečku nebo stříkáním ve dvou vrstvách zředěná 5-10 % 
vody. Aplikace na podklady nevystavené přímému slunečnímu záření při teplotách od +5 °C do + 35 °C.

FASENA
akrylátová fasádní barva

EU VOC
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SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 4-6 m2/1 litru, dle nasákavosti povrchu. 
Nesmí zamrznout.

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí tónovacího systému 
TOP MIX můžeme připravit celou řadu odstínů jak z naší 
vzorkovnice Chromos Svjetlost, tak i vzorkovnic ostatních 
výrobců.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
5l / 15 l

Silikátová fasádní barva vyrobená na bázi kvalitního akrylátového pojiva, světlostálých pigmentů, 
draselného vodního skla a přísad pro vodoodpudivost. Silikátové barvy chemicky reagují s podkladem a
vytvářejí nátěr odolný vůči vodě s vysokým stupněm paropropustnosti umožňující podkladu “dýchat”. 
Lehce se aplikuje, dobře kryje a vyniká vysokou odolností vůči atmosférickým vlivům a UV záření.

POUŽITÍ:
Je vhodná pro dekoraci a ochranu starých i nových minerálních omítek a obnovu starých silikátových 
nátěrů. Není určená pro obnovu sádrových a akrylátových podkladů a starých vápenatých a disperzních 
nátěrů. Podklad musí být čistý a suchý, soudržný bez odlupujících se částic, vysrážených solí a mastnot. 
Na vhodně připravený podklad je nutné aplikovat Kemosil impregnaci štětcem v jedné vrstvě. Na zaschnutý 
podklad (po 3 dnech schnutí) se Kemosil silikátová fasádní barva aplikuje neředěná či zředěná max. 5 % 
čisté vody ve dvou vrstvách štětcem či válečkem.

KEMOSIL
silikátová fasádní barva
EU VOC
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ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí systému tónování 
TOP MIX můžeme připravit celou řadu odstínů z naší 
vzorkovnice, tak jako i ze vzorkovnic ostatních výrobců 
a vzorkovnice RAL.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
5 l / 15 l

Fasavit je akrylátová fasádní barva se zpevňujícími vlákny a fungicidní ochranou. Používá se na úpravu 
fasádních povrchů, strukturovaných dekoračních omítek a na natírání povrchů fasád s viditelnými vlásečni-
covými prasklinami do 0,3 mm. Je odolná vůči zásaditým látkám, UV záření, atmosférickým vlivům a vůči 
vodě. Lehce se natírá, má dobrou přilnavost na podklad a je odolná vůči oděru. Pomocí systému tónování 
TOP MIX je možné Fasavit připravit v celé řadě odstínů.

POUŽITÍ:
Na suchý podklad natřeme Vitagrund hloubkovou nanoimpregnací zředěnou vodou v poměru 1 : 3 
nebo 1 : 5 dle nasákavosti povrchu. Jak je impregnace suchá, aplikujeme Fasavit armovací fasádní 
barvu ve dvou vrstvách štětcem nebo válečkem neředěnou, případně zředěnou 5 – 10 % vody. Druhá 
vrstva se natírá teprve po úplném zaschnutí první natřené vrstvy. Podklad nesmí být při natírání 
vystavený přímému slunečnímu záření, silnému větru, mlze ani dešti. Teplota podkladu by měla být 
v rozmezí od + 5 °C do + 35 °C.  V případě zvýšené relativní vlhkosti vzduchu můžeme očekávat delší 
dobu zasychání. Čerstvě natřené povrchy fasád je potřebné chránit minimálně po dobu 24 hodin 
před deštěm, sluncem a větrem. Při obnově starých nátěrů je potřebné povrchy zasáhnuté řasami a 
plísněmi nejprve očistit a ošetřit výrobkem Algenon prostředkem pro ničení řas a plísní na stěnách.

SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 4-6 m2/1 litru, dle nasákavosti povrchu. 
Nesmí zamrznout.

FASAVIT
mikro-armovaná fasádní barva
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SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 4-6 m2/1 litru. Nesmí zmrznout.

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí systému tónování 
TOP MIX je možné Elastavit připravit v celé řadě 
odstínů.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
5 l / 15 l

Elastavit je hydroizolační elastická fasádní barva určená k sanaci starých podkladů s aktivními a pasivními 
mikrotrhlinami, či k zamezení vzniku prasklin na venkovním povrchu nových fasád, vystavených agresívním 
vlivům okolí (velké teplotní rozdíly, agresivními účinky srážek, smog v městských aglomeracích, solím). 
Barvu můžeme aplikovat na staré minerální, akrylátové, silikátové a silikonové vrchní tenkovrstvé omítky 
(na klasické omítky a systémy ETICS). Barva je vhodná i na klasické karbonizované hrubé a jemné vápenaté, 
vápeno-cementové a cementové omítky. Použitím Elastavitu se vytvoří film tloušťky od 0,5 do 1 mm 
umožňující přemostění prasklin do 0,3 mm. Díky svojí pružnosti umožňuje sanaci aktivních i 
neaktivních mikrotrhlin. Barva obsahuje dvojitý mřížkový systém. Kromě vytváření standardní mřížky při 
zasychání vytváří mřížku i působením UV záření. Výhodou je tak menší náchylnost na znečistění.  Kvůli 
vytváření mřížky působením UV záření je barva určená jen pro povrchy v exteriéru. Díky speciálním použitým 
složkám si nátěrový film zachovává paropropustnost.

POUŽITÍ:
Podklad pro aplikaci musí být rovný, čistý, soudržný a suchý. Je nutné odstranit všechny nesoudržné 
části podkladu a mastnotu, potom naimpregnovat Vitagrund hloubkovou impregnací zředěnou vodou v 
poměru 1 : 3 nebo 1 :5 dle nasákavosti podkladu. Elastavit armovací fasádní barva se aplikuje neředěná, 
případně podle potřeby zředěná 2 - 3 % vody pro lehčí aplikaci. Před použitím Elastavit dobře promíche-
jte. Na suchý podklad se aplikuje štětcem nebo válečkem. Při normální teplotě a vlhkosti (+20 °C a 60 
% relativní vlhkosti vzduchu) můžeme další vrstvu natřít po 24 hodinách.

ELASTAVIT
hydroizolační elastická fasádní barva
EU VOC
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ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí systému tónování 
TOP MIX je možné připravit v celé řadě odstínů.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
5 l / 15 l

Silikona fasádní barva je barva typu SREP - Silicone Resin Emulsion Paint - emulze se silikonovou živicí. 
Používá se na ochranu nových, nekarbonizovaných a starých, už karbonizovaných vápenných, vápeno-
cementových a cementových omítek. Můžeme ji aplikovat na dobře přilnavé silikátové a silikonové 
nátěry, i na všechny druhy minerálních a disperzních dekoračních omítek. Vyniká dobrou vodoodpudivostí. 
Je samočistící, proto se doporučuje používat na průčelí staveb v centrech měst s hustou dopravou, pro 
objekty u moře vystavené vlivům soli, pro objekty vystavené maximálnímu vlivu srážek. Má vysokou 
paropropustnost a zlepšuje vysychání zdiva. Struktura nátěrového filmu stěžuje přístup a vnikání 
nečistot do struktury filmu suchého nátěru. Nečistoty se díky účinkům srážek odplavují z povrchu.

POUŽITÍ:
Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, zbavený předcházejících vrstev a odlupujících se částic z 
podkladu. Jako základní nátěr se používá Silikona impregnace při dodržení poměru ředění. Výrobek 
je možné aplikovat pomocí štětce, válečku nebo stříkáním, vždy nejméně ve dvou vrstvách. 
Mezivrstva se ředí do 15 % a vrchní vrstva max. do 10 %. Další nátěr následuje po 4 - 6 hodinách 
schnutí. Po ukončení práce je nutné povrch chránit před srážkami po dobu 24 hodin.

SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 4-5 m2/1 litru, dle nasákavosti povrchu. 
Nesmí zmrznout.

SILIKONA
silikonová samočistící fasádní barva
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SPOTŘEBA:
Průměrně 1,6 m2/1 litru dle nasákavosti povrchu.

BALENÍ:
1 l / 4 l / 18 l

Kamenprotect je bezbarvý impregnační nátěr dobře pronikající do minerálních podkladů, čímž zvyšuje 
jejich odolnost vůči vodě a chrání je před vlhkostí, srážkami a chemickou korozí způsobenou 
vysrážením soli díky průniku srážek nechráněným povrchem. Je vyrobený na bázi siloxanu v organických 
rozpouštědlech. Mezi vhodné podklady patří všechny druhy minerálních omítek, minerální fasádní barvy, 
betonové povrchy, povrchy z přírodního a umělého kamene a vlákno-cementové desky. Kamenprotect
nezmění původní vzhled impregnovaného materiálu, nevytváří film a je bez lesku. Mezi nevhodné 
podklady patří špatně nasákavé minerální podklady jako jsou mramor, žula, pálená cihla, dřevo, plast 
a všechny velké vodorovné povrchy. Nesmí se používat na tepelné izolace s polystyrénovými deskami.

POUŽITÍ:
Podklad musí být suchý, čistý a soudržný bez odlupujících se částic, prachu a zbytků nátěrů 
a olejů. Kamenprotect se neředí, aplikuje se stříkáním nebo štětcem ve 2 vrstvách “mokrý 
do mokrého” až do nasycení podkladu. Čerstvě natřené povrchy je potřeba 6 hodin chránit 
před deštěm, protože do úplného zaschnutí nejsou odolné vůči vodě. Doporučuje se práce při
teplotách +10 ° C až + 25 ° C. Při použití v interiérech je nutné zabezpečit větrání.

KAMEN PROTECT
silikónový nátěr odpuzující vodu 

na kámen a cihly
EU VOC
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BT02  KRÉMOVÝ

BT03  ŽLUTÝ

BT01  BÍLÝ

BT07  ŠEDÝ

BT08  MODRÝ

BT06  HNĚDÝ

BT04  OKROVÝ

BT05  ČERVENÝ

BT09  ZELENÝ

BT01 ČERNÝ

VZORKOVNICE:

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ
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BETONTON
barva na beton
EU VOC
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ODSTÍNY:
10 standardních odstínů z naší vzorkovnice. Pomocí tóno-
vacího systému TOP MIX lze připravit celou řadu odstínů 
jak ze vzorkovnice Chromos Svjetlost, tak i ze vzorkovnic 
jiných výrobců a vzorkovnice RAL.

ŘEDIDLO:
Ředění není nutné.

BALENÍ:
0,75l / 5 l / 15 l

Betonton barva na beton je vyrobená na bázi speciálních akrylátových polymerových pojiv. Je vhodná na 
všechny typy vápenatých a cementových podkladů. Je odolná vůči atmosférickým vlivům, UV záření a 
mechanickému poškození.

POUŽITÍ:
Betonton se používá pro ochranu a dekoraci všech typů betonových a fasádních povrchů, kamene, cihel, 
cementu a podobných podkladů. Podklad, na který se aplikuje Betonton, musí být soudržný, suchý a 
čistý. Beton musí být starý nejméně 4 týdny. Před aplikací barvy je potřeba nový podklad naimpregnovat 
Simpra univerzální impregnací. Po zaschnutí impregnace se Betonton aplikuje neředěný ve dvou vrstvách 
štětcem, válečkem nebo stříkáním. Druhá vrstva se aplikuje až po úplném zaschnutí první vrstvy. 
Nedoporučujeme práci při teplotě nižší jak +5 °C a vyšší než + 35 °C.

SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 4-5 m2/1 litru, dle nasákavosti povrchu. 
Nesmí zmrznout.

BETONTON
barva na beton
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ORANŽOVÝ

OKROVÝ

ŽLUTÝ

MODRÝ

FIALOVÝ

ZELENÝ

 HNĚDÝ

ČERVENÝ

ČERNÝ

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ
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VZORKOVNICE:

KEMOTON
pigmentový koncentrát
EU VOC
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ODSTÍNY:
Tónovací koncentrát se vyrábí v 9 odstínech, kterými se tónují disperzní barvy.

Tónovací pasta Kemoton je koncentrovaný tekutý přípravek na bázi kvalitních pigmentů. Je určený na 
tónování disperzních barev na vnitřní stěny. Obsah jediného balení stačí na natónování 15 l disperzní 
barvy do jemných, pastelových odstínů. Před použitím je obal nutné důkladně promíchat a obsah ručně či 
pomocí vhodné míchačky, zamíchat do barvy. Nesmí zmrznout!

BALENÍ:
0,10 l 

KEMOTON
pigmentový koncentrát

EU VOC

  VI.  OCHRANA FASÁDNÍCH POVRCHŮ
6.3.   OSTATNÍ VÝROBKY PRO POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ



120

SPOTŘEBA:
1,5 kg /m2 na dvě vrstvy.

ŘEDIDLO:
Pro ruční aplikaci není nutné. Pro strojní aplikaci 
max. 3 % vody.

BALENÍ:
1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg

Premium glet je disperzní hmota pro jemné vyrovnávání povrchů stěn a stropů a vyplnění menších 
prohlubin a trhlin. Používá se na stavební podklady jako jsou jemné minerální omítky, vlákno-
cementové, sádrokartonové a dřevotřískové desky, beton (staré nejméně 1 měsíc), neomítnuté 
stěny z pórobetonu.

POUŽITÍ:
Podklad musí být suchý, čistý, soudržný bez odlupujících částic, nezmrzlý, zbytků olejů a mastnot. 
Doporučujeme všechny podklady napřed opatřit nátěrem Simpra univerzální impregnací rozředěnou 
vodou v poměre 1 : 5. Premium glet můžeme aplikovat 6 hodin po naimpregnovaní podkladu při normální 
teplotě (20 °C) a relativní vlhkosti vzduchu (max. 65 %). Premium glet se aplikuje ve dvou vrstvách 
ručně či strojově. Interval mezi aplikacemi je cca 12 hodin při normální teplotě (20 °C) a relativní vlhko-
sti vzduchu (max. 65 %). Druhá vrstva vyrovnávací hmoty se aplikuje až na úplně suchou první vrstvu. 
Tloušťka jednotlivých vrstev musí být 1-2 mm, tloušťka dvojvrstvé aplikace potom přibližně 3 mm.

PREMIUM GLET
hmota pro jemné vyrovnávání vnitřních stěn
EU VOC
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Draselné mýdlo je měkké, lehce roztíratelné, ve vodě rozpustné mýdlo se používá k umývání stěn, 
odmašťování mastných povrchů dřeva, kovů, běžících pásů a PVC potrubí.

POUŽITÍ:
Používá se pro mytí podlah ve stavebnictví, k odmašťování mastnot na dřevu a kovech, pro mazání 
dopravních pásů, PVC trubek a pro různé jiné řemesla a průmyslové účely.

BALENÍ:
1 kg / 18 kg

DRASELNÉ MÝDLO
čistící prostředek
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Algenon je bezbarvý biocidní roztok pro odstraňování plísní a řas na povrchu fasád a vnitřních stěn.

POUŽITÍ:
Napadené povrchy nečistíme, abychom nerozšířili výtrusy na zdravý povrch! V první fázi výrobek apliku-
jeme na napadené povrchy. Přípravek se dostane dovnitř stěny přes kořeny plísní a řas a napadení zlikvidu-
je. Když je plíseň „mrtvá“, odstraníme ji mechanicky z povrchu stěny. Tento postup je možné opakovat, 
v závislosti na napadení, několikrát. Obal před použitím důkladně protřepeme. Algenon ředíme vodou v 
poměru 1 : 5, (jeden díl Algenonu). Výrobek se nesmí aplikovat na vlhké povrchy. Aplikuje se štětcem nebo 
stříkáním na suchý povrch. Příslušný vrchní nátěr aplikujeme na úplně suchý povrch nejméně 8 hodin po 
aplikaci Algenonu. Algenon můžeme aplikovat jen za příznivých povětrnostních podmínek (teplota vzdu-
chu +5 ° C až + 35 ° C a relativní vlhkost vzduchu méně jak 80 %).

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
0,5 l 

ALGENON
prostředek na likvidaci řas a plísní na stěnách 
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SPOTŘEBA:
5 - 10 m2/1 litru v závislosti na hrubosti a nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO:
Ředění není nutné.

BALENÍ:
0,5 l 

Čistý biocidní vodní roztok pro odstraňování plísní a řas na fasádách a vnitřních stěnách.

POUŽITÍ:
Používá se na vnitřní stěny a fasádní povrchy s vápennými, cementovými, vápeno-cementovými omítka-
mi, sádrokartonové desky, betonové povrchy a na kámen. Umyjte napadené plochy vodou a podle potřeby 
mechanicky očistěte hadrem nebo štětcem. Před použitím dobře protřepte v obalu. Napadené povrchy 
nečistíme za sucha, abychom nerozšířili výtrusy na zdravý povrch! V první fázi aplikujeme výrobek na suché 
napadené povrchy. Přes kořeny plísní a řas se přípravek dostane dovnitř stěny a napadení zlikviduje. Když 
je plíseň „mrtvá“, odstraníme ji mechanicky z povrchu stěny. Tento postup je možné opakovat, v závislosti 
od stavu napadení, několikrát. Vrchní nátěr aplikujeme na úplně suchý povrch nejméně 8 hodin po aplikaci 
Algenon Plus. Použití je možné jen za následujících podmínek: teplota mezi +5 °C a +35 °C, relativní vlhkost 
menší 80%.

ALGENON PLUS
prostředek na likvidaci řas a plísní na stěnách 
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Multiveza je speciální základní nátěr na bázi vody. Je vyrobený na bázi hloubkové nano-impregnace a 
akrylátového pojiva. Používá se jako základní impregnace a samostatný nátěr. Vlastnosti a použití závisí 
na podkladu a poměru ředění.

POUŽITÍ:
Jako základní impregnační prostředek před natíráním betonu, vlákno-cementových a sádrokartonových 
desek, pórobetonu či tenkovrstvých dekorativních omítek. Ředí se vodou v poměru 1 : 2. Pokud chceme 
zabezpečit vodoodpudivost povrchu, ředí se výrobek v poměru 1 : 2 až 1 : 3 a aplikuje se do nasycení podkladu. 
Jako adhezní můstek nového a starého nátěru na beton, omítky a vyrovnávací hmoty se ředí 1 : 2. Jako 
samostatný a protiprašný nátěr se používá neředěný a vytváří plně průsvitný a bezbarvý film. Není vhodný 
na mramor, žulu, pálené cihly, dřevo a plast.

SPOTŘEBA:
Spotřeba při poměru ředění 1 : 1 je 10 - 12,5 m2/1 litru, dle nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
1 l / 5 l

MULTIVEZA (SN BINDER)
víceúčelový nátěr pro stavebnictví
EU VOC
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SPOTŘEBA:
Spotřeba při rozředěné impregnaci 5 - 10 m²/ 1 litru (v závislosti na nasákavosti povrchu).

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
1 l / 5 l

Multiveza SN 1:5 je koncentrát impregnace vyrobený na bázi vodní emulze polymerního pojiva pro zvýšení 
přilnavosti nového nátěru na staré podklady. Hluboce proniká do povrchu, snižuje a vyrovnává nasákavost 
porézních minerálních povrchů.

POUŽITÍ:
Na suchý, čistý a soudržný povrch se impregnace aplikuje štětcem, válečkem nebo stříkáním v jedné 
nebo dvou vrstvách v závislosti na savosti podkladu; interval mezi nátěry: 4-5 hodin. Nedoporučuje se 
práce při teplotách pod + 5 °C a nad + 35 °C.

MULTIVEZA SN 1:5
multifunkční nátěr ve stavebnictví
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Odstíny vybíráte Vy. 
Kvalitu a trvanlivost zabezpečujeme my!
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ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílém odstínu. Pomocí tónovacího 
systému TOP MIX lze připravit celou řadu odstínů z 
naší vzorkovnice Chromos Svjetlost.

ŘEDIDLO:
Čistá voda. 

BALENÍ:
2 l / 5 l / 10 l / 15 l

Bravo je vnitřní disperzní barva na stěny odolná vůči suchému otěru s vysokou bělostí a vynikající krycí 
schopností. 

POUŽITÍ:
Podklad musí být suchý, soudržný a čistý. Před prvním nátěrem naimpregmentovat Simpra univerzální 
impregnací ředěnou s vodou v poměru 1 : 5. Po ukončení práce obal dobře uzavřete, použité 
nářadí umyjte vodou. Aplikuje se štětcem či válečkem ve dvou vrstvách naředěná 10 – 15 % vody. Při práci 
nesmí být teplota nižší jako +5 ° C.

SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 5 - 6 m2/1 litru, dle nasákavosti podkladu. 
Nesmí zmrznout.

BRAVO
barva na vnitřní stěny

EU VOC
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SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 5-6 m2/1 litru, dle nasákavosti povrchu.

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí tónovacího systému 
TOP MIX můžeme připravit celou řadu odstínů 
včetně tmavých. Světlé pastelové odstíny při-
pravíte pomocí tónovacích koncentrátů Kemoton. 

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

Kemopol Plus je akrylátová disperzní barva s výbornou krycí schopností.

POUŽITÍ:
Díky výborné krycí schopnosti je určená na ochranu a dekoraci sádrokartonových desek, vápenných, 
cementových omítek, soklů a na stěny se soudržnými starými nátěry, které je potřebné 
obnovit. Nátěr je odolný vůči otěru za sucha, není odolný vůči umývání. Podklad musí 
být suchý, soudržný, čistý. Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra impregnací.
Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách naředěná vodou do 10 %. Před 
přidáním vody je potřeba barvu důkladně promíchat. Po ukončení natírání obal dobře uzavřete, 
použité nářadí umyjte vodou. Teplota vzduchu a podkladu musí být při aplikaci vyšší než + 5 ° C a 
nižší jak + 35 ° C. Vyhovuje nejpřísnějším požadavkům na ochranu zdraví lidí a životného prostředí.

KEMOPOL PLUS
vysoce krycí barva na vnitřní stěny

EU VOC
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ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí tónovacího systému 
TOP MIX můžeme připravit celou řadu odstínů. Světlé 
pastelové odstíny můžeme připravit pouze pomocí 
tónovacích koncentrátů Kemoton.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
5 l / 15 l

Kemopol Protect je akrylátová barva chránící vnitřní stěny před výskytem plísní na povrchu.

POUŽITÍ:
Výrobek je vhodný především pro ochranu a dekoraci stěn a stropů v koupelnách, kuchyních, pracovních 
a jiných místnostech, kde je zvýšená vlhkost vzduchu a kondenzace vodních pár. Suchý film je odolný 
vůči otěru za sucha, ne však vůči umývání. Je potřeba zdůraznit, že Kemopol protect se používá pouze 
pro zabránění výskytu plísní. Pokud chcete natřít už plísní napadené stěny, je nutné použít Algenon 
prostředek pro sanaci zasáhnutých stěn. Doporučujeme stěny důkladně vysušit a Algenon naředěný vodou 
(v poměru 1 : 1) štětcem či válečkem aplikujeme na stěny v jedné či dvou vrstvách dle stupně kontaminace. 
Po 24 hodinách potom umyjte stopy plísní ze stěn mokrým hadrem. Po vyschnutí stěn (24 hodin) stěnu 
ošetřete Simpra impregnací (dle potřeby) a potom výrobkem Kemopol protect ve dvou vrstvách. Aplikuje 
se štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách rozředěné vodou do 10 %. Před přidáním vody je 
barvu potřeba důkladně promíchat! Po ukončení práce je nutné obal dobře uzavřít a nářadí umýt vodou. 
Nedoporučuje se aplikace při teplotě pod +5 ° C a nad + 35 ° C.

SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 4,5 - 5,5 m2/1 litru, dle nasákavosti povrchu. 

KEMOPOL PROTECT
protiplísňová otěruvzdorná barva na vnitřní stěny  

EU VOC
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ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí tónovacího 
systému TOP MIX lze připravit celou řadu odstínů 
včetně sytých odstínů z naší vzorkovnice nebo 
ze vzorkovnic ostatních výrobců a vzorkovnice 
RAL. K tónování do světlých odstínů můžete
použít i tónovací koncentráty Kemoton.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

Kemopol Premium je vnitřní akrylátová barva na stěny s vynikající bělostí a excelentní krycí schopností. 
Vytváří pevný, odolný, elastický a omyvatelný nátěrový film.

POUŽITÍ:
Je určená na ochranu a dekoraci všech typů vnitřních stěn. Díky omyvatelnosti je obzvlášť vhodná pro 
zatěžované povrchy (chodby, schodiště, nemocnice). Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra 
univerzální impregnaci. Na čistý, suchý a soudržný podklad se aplikuje rozředěná 10 - 15% vody štětcem, 
válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí první 
vrstvy. Méně zašpiněné povrchy můžeme úspěšně obnovit už aplikací jedné vrstvy. Nedoporučujeme se 
aplikace při teplotách pod +5 ° C.

SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 4-5 m2/1 litru, dle nasákavosti povrchu. 
Nesmí zmrznout.

KEMOPOL PREMIUM
omyvatelná barva na vnitřní stěny

EU VOC
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ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí tónovacího 
systému TOP MIX lze připravit celou řadu odstínů 
včetně sytých odstínů z naší vzorkovnice nebo 
ze vzorkovnic ostatních výrobců a vzorkovnice 
RAL. K tónování do světlých odstínů můžete
použít i tónovací koncentráty Kemoton.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
5 l / 15 l

Kemopol Premium Protect je bílá malířská barva na vnitřní stěny s účinnou ochranu proti rozvoji plísní a 
hub na povrchu nátěru.

POUŽITÍ:
Je určen pro ochranu a dekoraci všech druhůpovrchů vnitřních stěn, zvláště se doporučuje na místech s 
výskytem zvýšené vlhkosti a kondenzace vodních par. Díky omyvatelnosti za mokra je vhodný zejména 
prooblasti, které jsou vystaveny vysokému zatížení (chodby, schodiště, nemocnice, jídelny a kuchyně 
restaurací, sauny, zdí v krytých bazénech a podobně). Je třeba poznamenat, že Kemopol Premium Protect 
pouze zabraňuje tvorbě plísní. V případě, že je nezbytné odstranit napadení z již infikovaných stěn, je nutné 
před aplikací Kemopol Premium Protect použít Algenon prostředek k sanaci a odstranění řas a plísní na 
stěnách. Před aplikací použijte SIMPRA univerzální impregnaci. Nedoporučuje se pracovat při teplotě nižší 
než + 5 ° C a nad + 35 ° C

SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 5-6 m2/1 litru, dle nasákavosti povrchu. 
Nesmí zmrznout.

KEMOPOL PREMIUM PROTECT
protiplísňová vysoce kvalitní 

omyvatelná barva
EU VOC
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SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 5 - 5,5 m2/1 litru dle nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO:
Čistá voda do 5 %.

BALENÍ:
0,85 l / 5 l / 15 l

Top Mat je disperzní, bezbarvý, matný nátěr na bázi kvalitního polymerového pojiva a přísad. Vyniká 
výbornou přilnavostí na všechny druhy nátěrů na vnitřní stěny. Má vysokou paropropusnost. Je odolný 
vůči vodě a dezinfekčním prostředkům. 

POUŽITÍ:
Top Mat se používá pro ochranu a dekoraci vnitřních stěn. Je určený na ochranu velmi zatížených povrchů 
nacházejících se ve školách, školkách, nemocnicích a na jiných veřejných místech. Bezbarvým nátěrem 
Top Mat se nejčastěji natírají povrchy do výšky 1,5 m na schodištích a chodbách veřejných budov, protože 
výrobek ulehčuje udržování čistoty. Podklad, na který se výrobek aplikuje, musí být soudržný, suchý, čistý 
a podle potřeby natřený vhodným nátěrem na vnitřní stěny (Kemopol Plus,  Kemopol  Premium). Top Mat 
se aplikuje štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách naředěný vodou do 5 %. Můžeme ho 
aplikovat při teplotě +5 °C až + 35 °C. Při vysoké vlhkosti vzduchu můžeme očekávat delší dobu zasychání. 
Po ukončení prací je obal nutné dobře uzavřít a nářadí umýt vodou. Skladovat v suchých a dobře větraných 
místnostech mimo dosah přímého slunečního záření a při teplotě mezi +5 °C a + 25 °C.

TOP MAT
bezbarvý vodou omyvatelný nátěr na vnitřní stěny

EU VOC
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SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 5-5,5m²/l dle struktury a nasákavosti podkladu.

ŘEDIDLO:
Ředění není nutné.

BALENÍ:
0,85 l / 5 l / 15 l

Top Gloss je vodou omyvatelný, disperzní, bezbarvý, lesklý nátěr na bázi kvalitního polymerového pojiva a 
přísad. Vyniká výbornou přilnavostí na všechny druhy nátěrů povrchů stěn: Kemopol Plus, Kemopol Premium.

POUŽITÍ:
Top Gloss je určený k ochraně a dekoraci vnitřních stěn. Nátěr se používá v prostorech, kde budete potřebo-
vat zvýšený lesk stěny nebo dodatečnou ochranu stěny před větším znečištěním. Bezbarvý, lesklý povrch 
Top Gloss se většinou používá na ochranu povrchů ve veřejných zařízeních. Umožňuje snadnější udržení čis-
toty  v areálu. Podklad, který má být ošetřen, musí být soudržný, suchý a čistý, vymalovaný příslušnou dis-
perzní barvou na vnitřní stěny (Kemopol plus, Kemopol premium). Top Gloss se aplikuje štětcem, válečkem 
nebo stříkáním, ve dvou vrstvách, bez ředění. Lze aplikovat při teplotách podkladu od +5 ° C do +35 ° C.

TOP GLOSS
bezbarvý vodou omyvatelný nátěr na vnitřní stěny

EU VOC
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VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH
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SPOTŘEBA:
Ve dvou vrstvách 4 - 5 m2/1 litru. Nesmí zmrznout!

ODSTÍNY:
Vyrábí se v bílé barvě. Pomocí tónovacího sys-
tému TOPMIX lze připravit celou řadu odstínů ze 
vzorkovnice Chromos Svjetlost, včetně sytých 
odstínů. Pomocí tónovacích koncentrátů Kemoton 
můžeme připravit i světlé pastelové odstíny.

ŘEDIDLO:
Čistá voda.

BALENÍ:
2 l /5 l / 15 l

Vinyl strong je vysoce kvalitní nátěr, odolný vůči mechanickému poškození, určený pro použití v 
interiéru. Tvoří pevný a pružný nátěrový film. Díky uvedeným vlastnostem je určený na dekoraci
velmi zatížených povrchů nacházejících se např. ve školách, školkách, nemocnicích, hotelech 
a jiných veřejných objektech. Je odolný vůči dezinfekčním čistícím prostředkům používaných ve 
zdravotnických zařízeních. Dle ověřených parametrům splňuje Vinyl strong požadavky článku 13. 
odstavec 3 Vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené na styk s potravinami a pokrmy 
(Úřední věstník 125/2009), proto ho můžeme používat v prostorech v potravinářském průmyslu. 
Vinyl strong satén splňuje následující předpisy: EN 1015, ISO 2811, ISO 976, EN 13300, EN ISO 11998.

POUŽITÍ:
Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra univerzální impregnací zředěnou vodou v poměru 1 : 5. Na čistý, 
suchý a soudržný podklad se aplikuje štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách, zředěný vodou 
do 10 %. Aplikace další vrstvy následuje až po úplném zaschnutí předcházející vrstvy. Méně špinavé povrchy 
můžeme obvykle úspěšně obnovit už jednou vrstvou nátěru. Nedoporučuje se aplikace při teplotě pod +5 ° C. 
Po ukončení práce je nutné obal dobře uzavřít a nářadí umýt vodou.

VINYL STRONG
vysoce kvalitní, vodou omyvatelná barva na 

vnitřní stěny - SATÉN / MATNÝ / POLOMATNÝ
EU VOC
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VZORKOVNICE:

01 LETNÍ CITRÓN

02 DISKRÉTNÍ MELOUN

03 INSPIRUJÍCI POMERANČ

04 HORKÉ JABLKO

05 ZASNĚNÝ FÍK

06 ŠARMANTNÍ ŠVESTKA

07 MAGICKÉ HROZNY

08 POHODLNÁ LIMETA

09 SILNÉ KIWI

10 LICHOTIVÝ MELOUN

11 VESELÁ VANILKA

12 ČAROVNÁ ČOKOLÁDA

*VZORKOVNICE JE POUZE INFORMATIVNÍ

TOP PREMIUM
disperzní barva
EU VOC

VII. OCHRANA STĚN V INTERIÉRECH
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SPOTŘEBA:
Balení 2,5 l vystačí na cca 20 m2, dle nasákavosti povrchu.

ŘEDIDLO:
Ředění není nutné.

BALENÍ:
2,5 l 

Řada výrobků Top Premium jsou naše natónované ekologické barvy. Jednoduchá aplikace bez dlouhých 
příprav. Můžete se plně soustředit pouze na zkrášlení vašeho domova. Top Premium je ekologická, dispe-
rzní barva na vnitřní stěny s vysokou krycí schopností. Vytváří pevný, trvanlivý a pružný nátěrový film, který 
je omyvatelný.

POUŽITÍ:
Podklad musí být soudržný, čistý, suchý. Doporučujeme impregnaci nových stěn Simpra univerzální 
impregnací naředěnou vodou v poměru 1 : 5. Barva se neředí. Důkladně ji promíchejte a aplikujte pomocí 
velurového válečku s krátkým vlasem v jedné nebo dvou vrstvách. Aplikace další vrstvy následuje až po 
úplném zaschnutí předcházející vrstvy resp. po cca 6 hodinách. Méně ušpiněné povrchy můžeme úspěšně 
obnovit už jednou vrstvou nátěru. Nedoporučujeme aplikaci při teplotě pod + 5 ° C a nad + 35 ° C.

TOP PREMIUM
disperzní barva

EU VOC
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VIII.   BARVY PRO TENKOVRSTVÉ 
           HORIZONTÁLNÍ DOPRAVNÍ     
           ZNAČENÍ
   

    Vždy na správné cestě spolehlivosti a kvality.



BILÁ

ŽLUTÁ
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SPOTŘEBA:
1,8 - 2 m2 / 1 litru suchého filmu s tloušťkou 300 
mikrometrů - horizontální dopravní značení, 
4 - 5 m2 / 1 litru dle drsnosti podkladu na betonové 
povrchy, garáže, sklady.

VZORKOVNICE:*

                                          *dle požadavku zákazníka

ŘEDIDLO:
Ekosignol ředidlo.

BALENÍ:
0,75 l / 18 l

Ekosignol barva na tenkovrstvou, horizontální dopravní značení je na vzduchu schnoucí alkydový nátěr s 
rychlým schnutím, dobrou elasticitou a krycí schopností. Má výbornou přilnavost na jakýkoli povrch cest a 
má dobrou odolnost vůči opotřebení provozem.

POUŽITÍ:
Ekosignol barva se aplikuje pneumatickým stříkáním, ručně či automatickým zařízením na čistý a suchý 
podklad zbavený prachu.

EKOSIGNOL
barva pro horizontální dopravní značení

EU VOC

VIII.   BARVY PRO TENKOVRSTVÉ 
HORIZONTÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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IX. ŘEDIDLA

              Kvalitní barvy vyžadují i kvalitní ředidla!
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BALENÍ:
0,5 l / 1 l

Hardlux hammerschlag ředidlo je vyrobené na bázi organ-
ických rozpouštědel.

URČENÉ PRO:
•	 Hardlux	hammerschlag	email

BALENÍ:
0,5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l

Ředidlo pro nitro nátěry je vyrobené na bázi organických a 
alifatických rozpouštědel a terpentýnu.

URČENÉ PRO:
•	 Nitro	nátěry	
•	 Kemodur	S	
•	 Kemepox	základ	
•	 Kemepox	mezinátěr

NITRO UNIVERZÁLNÍ 
ŘEDIDLO

HARDLUX HAMMERSCHLAG 
ŘEDIDLO

IX.   ŘEDIDLA
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BALENÍ:
0,5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l

Ředidlo pro rychleschnoucí barvy je vyrobené na bázi organických rozpouštědel.

URČENÉ PRO:
•	 Kemolux	rychleschnoucí	základní	barva,	
•	 Kemolux	rychleschnoucí	email,	
•	 Kemocel	rychleschnoucí	email.

BALENÍ:
0,5 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l

Syntetické ředidlo je směs nízko aromatických uhlovodíků.

URČENÉ PRO:
•	 Kemolux	email,	
•	 Kemolux	AK	základní	barva	na	kov,	
•	 Kemolux	olejová	základní	barva	na	dřevo,	
•	 Kemolux	ventilující	základní	barva	na	dřevo,	
•	 Hardlux	metal	efektní	-	kovářský	email,	
•	 Hardlux	profesional	email.

ŘEDIDLO PRO
RYCHLESCHNOUCÍ BARVY

SYNTETICKÉ  ŘEDIDLO

IX.   ŘEDIDLA
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BALENÍ:
5 l

Kemolux PUR ředidlo ředidlo je směs organických rozpouštědel. Používá se pro ředění nátěrů na bázi 
polyuretanu.

URČENÉ PRO:
•	 Kemolux	PUR	základní	nátěr
•	 Kemolux	PUR	vrchní	nátěr
•	 Kemolux	PUR	DS	vrchní	nátěr

BALENÍ:
0,5 l / 5 l / 20 l 

Je bezbarvé ředidlo na bázi organických rozpouštědel. Používá se výhradně na ředění Ekosignol barvy na 
tenkovrstvou horizontální signalizaci.

URČENÉ PRO:
•	 Ekosignol	barva	na	horizontální	signalizaci

KEMOLUX PUR 
ŘEDIDLO

ŘEDIDLO PRO
EKOSIGNOL

IX.   ŘEDIDLA



152

X. TOP MIX 
   SYSTÉM
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Na tisíce odstínů.
Na tisíce přání. 

Na tisíce nových nápadů.
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Naše fasádní barvy a omítky tónujeme UV stabilními pigmenty. Tímto zajištujeme 
dlouhou trvanlivost a barevnostálost fasádních systémů

Trvanlivost a barevnostálost fasádních systémů je testována na minimální trvanlivost 5 let, pokud 
jsou při aplikace fasádních barev splněny toto základní mikroklimatické podmínky:
•	 teplota	vzduchu	a	povrchu	při	aplikaci	od	+	5°C		do	+	30°C,
•	 relativní	vlhkost	<	80	%,
•	 vlhkost	podkladu	<	5	%.

Při dodržení těchto podmínek garantujeme změnu odstínu během 5 let o max. 5 %. Během 10 let 
se změní odstín max. o 10 %

Podmínky aplikace: Při aplikaci fasádních systémů chraňte povrch před sluncem, větrem a deštěm 
pomocí speciálních fasádních ochranných sítí. I přes tuto ochranu se nesmí provádět aplikace v 
dešti,	mlze	a	silném	větru	(<30	km/h).

Pozor: Po dlouhé době můžou vzhled fasády ovlivnit agresivní prvky z okolního prostředí, které 
fasádu znečišťují. Toto může být příčinou změny odstínu. Velkou roli zde hraje především umístění 
objektu. Například objekty umístěné v centrech měst nebo v blízkosti průmyslových oblastí můžou 
být vystaveny vlivům znečištěného ovzduší nebo smogu, naopak v pobřežních oblastech jsou 
objekty vystavovány účinkům soli. Neustálé vystavení těmto podmínkám během dlouhé doby 
může způsobit změnu odstínu.

Garance trvanlivosti a barevnostálosti 
odstínu na fasádních systémech

X.  TOP MIX SYSTÉM
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Při zařizování místností hrají barvy klíčovou úlohu. Vytvářejí první dojem o prostoru 
nebo předmětu ihned jak ho uvidíme. Pomocí nich lehce upravíme vzhled prostoru, 
dosáhneme svěžest či teplo, úlevu či radost.

Hledání správného odstínu, který si přejete mít ve své místnosti, je náročné a podobá se expe-
rimentování, často s nejistým výsledkem. Automatické tónování vás tohoto problému okamžitě 
zbaví. Stačí optimální množství báze a tónovacích past a v několika okamžicích můžeme připravit 
hotový výrobek v požadovaném odstínu.

    VZORKOVNICE CHROMOS SVJETLOST 
    se skládá z:

A10- L54      → barvy na fasády a vnitřní stěny
S900-S999  → barvy na vnitřní stěny
BT01-BT10   → Betonton barva na beton 0,75
01-22            → Finalplast dekorativní mozaiková omítka ve standardních odstínech

TOP MIX
tónovací systém

X.   TOP MIX SYSTÉM
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•   KEMOLUX email lesklý / matný   
      (bílá, žlutá, červená a transparentní báze)

•   KEMOCEL rychleschnoucí email
      (bílá, žlutá, červená a transparentní báze)

•   AQUALUX lak
      (bílá, žlutá, červená a transparentní báze)

•   BRAVO FAS
      akrylátová fasádní barva (bílá a transparentní  
      báze)

•   FASENA
      vysoce kvalitní akrylátová fasádní barva   
      (bílá a neutrální báze)

•   KEMOSIL
      silikátová fasádní barva (bílá a neutrální   
      báze)

•   SILIKONA
      silikonová fasádní barva (bílá a neutrální                    
      báze)

•   FINAL akrylátová omítka  (AZ a AR)
      (bílá a neutrální báze)

•   FINAL silikátová omítka (SZ i SR)
      (bílá)

•   FINAL SILIKONOVÁ omítka (NZ i NR)
      (bílá a neutrální báze)

•   FINALGRUND UNI
      základní nátěr pod omítky (bílá)

•   FASAVIT
      armovací fasádní barva (bílá a neutrální   
      báze)

•   ELASTAVIT
      elastická, hydroizolační fasádní barva (bílá a   
      neutrální báze)

•   BETONTON
      barva na beton (bílá a neutrální báze)

•   BRAVO
      otěruvzdorná barva na vnitřní stěny (bílá)

•   KEMOPOL PLUS
      vysoce krycí, otěruvzdorná barva na vnitřní   
      stěny (bílá a neutrální báze)

•   KEMOPOL PROTECT
      otěruvzdorná barva na vnitřní stěny, odolná   
      vůči plísním (bílá)

•   KEMOPOL PREMIUM
      vysoce kvalitní omyvatelná barva na vnitřní   
      stěny (bílá a neutrální báze)

•   KEMOPOL PREMIUM PROTECT
      vysoce kvalitní omyvatelná barva na vnitřní   
       stěny odolná vůči plísním (bílá a neutrální báze)

•   VINYL STRONG SATÉN/MATNÝ
      omyvatelná barva na vnitřní stěny (bílá a   
      neutrální báze)

VÝROBKY TÓNOVATELNÉ POMOCÍ TOP MIX SYSTÉMU CHROMOS SVJETLOST:

X.  TOP MIX SYSTÉM
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AQUATON 
tónovací pasty
Tónovací pasty Aquaton jsou stabilní pigmentové přípravky, jejichž kvalita je pod 
přísným dozorem.

                                            TÓNOVACÍ PASTY
Aquaton CS-90
Aquaton CS-10
Aquaton CS-11
Aquaton CS-12
Aquaton CS-30
Aquaton CS-32

Aquaton CS-40
Aquaton CS-50
Aquaton CS-51
Aquaton CS-60
Aquaton CS-61
Aquaton CS-70

Aquaton CS-71
Aquaton CS-80
Aquaton CS-81
Aquaton CS-82

Každé tónování je nutné zapsat do knihy “EVIDENCE TÓNOVÁNÍ”.

Do místa pro vzorek odstínu je potřebné dát vzorek barvy z každého natónovaného 
obalu. Po zaschnutí vzorku je nutné odstín porovnat s požadovaným odstínem ze 
vzorkovnice a zkontrolovat, zda jsou vzorky barvy stejného odstínu vzájemně identické.

X.   TOP MIX SYSTÉM
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OBJEVTE NEOMEZENÝ
POČET ODSTÍNŮ

NEHOVOŘÍME O BARVÁCH
HOVOŘÍME O ODSTÍNECH
O TISÍCÍCH ODSTÍNECH!

X . TOP MIX SYSTÉM



159

TOP MIX
tónovací stroj

X.   TOP MIX SYSTÉM
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XI. REFERENCE A   
      CERTIFIKÁTY  



161

Při svojí práci se snažíme 
být minimálně 
o stupeň lepší!



Pula

Vukovar

Slavonski Brod

Vinkovci
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Pula Pula

Vukovar Split
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Osijek

Požega
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Savudrija

Savudrija
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Opatija

Opatija
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Rabac

Rabac
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Osijek
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Vinkovci
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Získané 
certifikáty!

AQUALUX LAK
Tento výrobek odpovídá požadavkům normy EN 71-3 o bezpečnosti hráček - Část 3: Migrace určitých prvků a č. 11 
Nařízení o hygienických požadavcích a bezpečnosti hraček (N.N. 115/2008)  a je ve smyslu č. 3 Zákona o obecné 
bezpečnosti výrobků (N.N.85/06) bezpečný. 

AQUALUX LAK
Tento výrobek odpovídá požadavkům normy HRN EN 71-3:2014 o bezpečnosti hráček - Část 3: Migrace určitých 
prvků a Části 2 Příloha II bod 13 Nařízení o bezpečnosti hraček (N.N. 83/2014, 38/15) a je ve smyslu č. 4 Zákona o 
obecné bezpečnosti výrobků  (N.N. 39/13, N.N.47/14) bezpečný.

VINYL STRONG - barva pro vnitřní použití
Splňuje požadavky čl. 13 odstavce 3 Vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s 
potravinami (Úřední věstník č. 125/2009). Vyhovuje požadavkům následujících předpisů: EN 1015, ISO 2811, 
ISO 976, EN 13300, EN ISO 11998.

XI.  CERTIFIKÁTY
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