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FASÁDNE OMIETKY
1.1 Extra silikónová fasádna termoomietka ACTIN FIS-THERMO
1.2 Silikónová fasádna omietka ACTIN FIS-S
1.3 Silikón-disperzná fasádna omietka ACTIN FIS-SD

FASÁDNE OMIETKY

ACTIN FIS-THERMO

1.1

STOP
Fungistop
formula

Prepúšťa
vodné pary

Termoregulačný
efekt

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

24 h

max. 2 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

5 ROKOV

EXTRA ZÁRUKA

POPIS A POUŽITIE
Extra silikónová fasádna termoomietka
v zatretej štruktúre. Na exkluzívnu
ochranu a farebné štrukturálne riešenie
fasád, kde sa vyžaduje mimoriadna
odolnosť voči poveternostným vplyvom,
špine a mikrobiologickému napadnutiu.
Ideálna pre fasády s problémovou údržbou
alebo vyššou pravdepodobnosťou
intenzívneho rozvoja plesní a rias ako
napr. viacpodlažné budovy, domy bez
podaší, na sever orientované fasády,
stavby v blízkosti lesov a polí. Vhodná
najmä na povrchovú úpravu hladkých
minerálnych povrchov vrátane armovacích
vrstiev zatepľovacích systémov na báze
polystyrénu aj minerálnej vlny.

VLASTNOSTI
 fungistop formula - unikátna
receptúra s ultra jemnými mikroguličkami,
extra vysokým podielom silikónov a
protiplesňovými mikrokapsulami
 5 ročná extra záruka na odolnosť voči
plesniam
 vákuované mikroguličky obmedzujú
kondenzáciu vzdušnej vlhkosti - hlavnú
príčinu vzniku plesní a rias
 špeciálne mikrokapsule s algicidnými
a fungicidnými látkami zaručia najdlhšiu
odolnosť voči plesniam a riasam
 vysoký podiel silikónov zaistí nízku
nasiakavosť, rýchly odvod vlhkosti
z povrchu a minimálny sklon k znečisteniu
(tzv. “samočistiaci efekt”)

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

22 kg ACTIN FIS-THERMO Z15 (zatretá)

cca 10 m²

2,50 €

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH
55,00 €

66,00 €

FASÁDNE OMIETKY
1.2

ACTIN FIS-S

Odolná voči
počasiu

Prepúšťa
vodné pary

Dlhodobo
čistá

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

POPIS A POUŽITIE
Silikónová fasádna omietka v zatretej a
ryhovanej štruktúre. Na ochranu a farebné
štrukturálne riešenie fasád s požiadavkou
na výbornú odolnosť voči poveternostným
vplyvom, vode a znečisteniu. Optimálna
povrchová úprava pre všetky typy fasád,
rodinné domy i väčšie objekty ako napr.
bytové domy, viac podlažné budovy,
hotely, školy.
Vhodná najmä na povrchovú úpravu
hladkých minerálnych povrchov vrátane
armovacích vrstiev zatepľovacích
systémov na báze polystyrénu aj
minerálnej vlny.

24 h

max. 2 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

VLASTNOSTI
 výborná ochrana voči poveternostným
vplyvom
 veľmi vodoodpudivá s nízkym sklonom
k zachytávaniu špiny (tzv. “samočistiaci
efekt”)
 vysoká výdatnosť a jednoduchá
aplikácia
 výborná priepustnosť pre vodné pary
 umývateľná tlakovou vodou
 mimoriadna stálosť farieb
 s preventívnou ochranou voči plesniam
a riasam

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

25 kg ACTIN FIS-S Z15 (zatretá)

cca 10 m²

1,40 €

35,00 €

42,00 €

25 kg ACTIN FIS-S R20 (ryhovaná)

cca 10 m²

1,40 €

35,00 €

42,00 €

FASÁDNE OMIETKY

ACTIN FIS-SD

Odolná voči
počasiu

Vysoko
vodoodpudivá

Jednoduchá
aplikácia

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

1.3

24 h

max. 2 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Silikón-disperzná fasádna omietka
v zatretej a ryhovanej štruktúre. Na
ochranu a farebné štrukturálne riešenie
fasád, ktoré vyžadujú výbornú odolnosť
voči poveternostným vplyvom a vysokú
vodoodpudivosť.
Ideálna pre rodinné domy aj väčšie
objekty v prostredí so zníženým
znečistením a exhalátmi.
Vhodná najmä na povrchovú úpravu
hladkých minerálnych povrchov vrátane
armovacích vrstiev zatepľovacích
systémov na báze polystyrénu.

VLASTNOSTI
 výborná ochrana voči poveternostným
vplyvom
 vysoko vodoodpudivá
 vysoká výdatnosť a jednoduchá
aplikácia
 dobrá priepustnosť pre vodné pary
 umývateľná tlakovou vodou
 mimoriadna stálosť farieb
 s preventívnou ochranou voči plesniam
a riasam

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

25 kg ACTIN FIS-SD Z15 (zatretá)

cca 10 m²

1,30 €

32,50 €

39,00 €

25 kg ACTIN FIS-SD R20 (ryhovaná)

cca 10 m²

1,30 €

32,50 €

39,00 €

2

FASÁDNE FARBY
2.1 Elastická fasádna farba ACTIN F
2.2 Silikónová fasádna farba ACTIN SF
2.3 Silikón-disperzná fasádna farba ACTIN SDF
2.4 Disperzná fasádna farba ACTIN DF

FASÁDNE FARBY

ACTIN F

Vysoko
elastická

Sanuje
trhlinky

Odolná voči
počasiu

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

4h

max. 5 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Vysoko elastická fasádna farba na báze
sieťujúcich polymérov. Na ochranu a
farebné riešenie fasád, kde dokonale
premosťuje vlasové trhlinky a zaisťuje
veľmi odolný povrch s mimoriadnou
stálosťou farieb.
Ideálna pre nátery stavebných konštrukcií,
ktorých základom je betón (panelové
domy, betónové garáže...).
Vhodná najmä na renováciu všetkých
typov starších pevných fasádnych náterov
a omietok (vrátane elastických).

BALENIA A CENY
5 kg ACTIN F
18 kg ACTIN F

2.1

VLASTNOSTI
 schopná preklenúť a sanovať vlasové
trhliny
 vysoká životnosť, v priebehu 10-tich
rokov takmer nemení svoje vlastnosti
 mimoriadna stálosť farieb
 umývateľná tlakovou vodou
 účinná ochrana pred pôsobením
chloridových iónov a CO2
 odolná voči pôsobeniu vody a
chemických rozmrazovacích látok
 s preventívnou ochranou voči plesniam
a riasam

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

cca 14 m²

4,80 €

24,00 €

28,80 €

cca 50 m²

4,58 €

82,50 €

99,00 €

FASÁDNE FARBY
2.2

ACTIN SF

Odolná voči
počasiu

Prepúšťa
vodné pary

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

POPIS A POUŽITIE
Silikónová fasádna farba najvyššej
kvality. Na vysoko trvácnu ochranu
a farebné riešenie fasád s najvyššími
nárokmi na odolnosť voči poveternostným
vplyvom, vode a znečisteniu.
Pre vysokú paropriepustnosť ju možno
použiť aj na nátery historických a
pamiatkovo chránených objektov, budov
v starých centrách miest, kaštielov a
kostolov. Ideálna aj pre nové fasády.
Vhodná najmä na minerálne povrchy,
pevné tenkovrstvé omietky (s výnimkou
elastických), súdržné silikónové a
silikátové fasádne nátery.

max. 5 %
Riedenie
vodou

Dlhodobo
čistá

4h

Doba
schnutia

VLASTNOSTI
 mikroporézna
 vysoká priepustnosť pre vodné pary
 výrazne vodoodpudivá
 mimoriadne odolná voči
poveternostným vplyvom
 výborná krycia schopnosť
 dlhodobá životnosť
 málo sa špiní
 ľahko spracovateľná
 s preventívnou ochranou voči
plesniam a riasam

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

7 kg ACTIN SF

cca 23 m²

4,21 €

29,50 €

35,40 €

25 kg ACTIN SF

cca 83 m²

3,96 €

99,00 €

118,80 €

BALENIA A CENY

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

FASÁDNE FARBY

ACTIN SDF

Odolná voči
počasiu

Vysoko
vodoodpudivá

Jednoduchá
aplikácia

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

2.3

4h

max. 5 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Silikón-disperzná fasádna farba.
Na ochranu a farebné riešenie fasád
s požiadavkou na vysokú vodoodpudivosť
a výbornú odolnosť voči poveternostným
vplyvom.
Ideálna pre rodinné domy aj väčšie
objekty.
Vhodná najmä na obnovu všetkých
starších pevných fasádnych náterov
a omietok (s výnimkou elastických).

VLASTNOSTI
 účinne chráni voči poveternostným
vplyvom a znečisteniu
 vysoko vodoodpudivá
 dobrá priepustnosť pre vodné pary
 umývateľná
 vysoká stálosť farieb
 ľahko spracovateľná
 s preventívnou ochranou voči
plesniam a riasam

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cca 5 m²

4,17 €

6,25 €

7,50 €

7 kg ACTIN SDF

cca 23 m²

3,21 €

22,50 €

27,00 €

22 kg ACTIN SDF

cca 73 m²

3,00 €

66,00 €

79,20 €

BALENIA A CENY
1,5 kg ACTIN SDF

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

FASÁDNE FARBY
2.4

ACTIN DF

Odolná voči
počasiu

Vysoká
priľnavosť

Jednoduchá
aplikácia

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

POPIS A POUŽITIE
Disperzná fasádna farba.
Na ochranu a farebné riešenie fasád,
kde zaisťuje veľmi dobrú odolnosť voči
poveternostným vplyvom.
Ideálna pre dostatočne prekryté fasády
rodinných domov aj väčších objektov
v prostredí so zníženým znečistením
a exhalátmi.
Vhodná najmä na obnovu všetkých
starších pevných fasádnych náterov
a omietok (s výnimkou elastických).

max. 5 %
Riedenie
vodou

4h

Doba
schnutia

VLASTNOSTI
 veľmi dobrá odolnosť voči
poveternostným vplyvom
 mimoriadna priľnavosť na takmer
všetkých podkladoch
 vysoká stálosť farieb
 dobré difúzne vlastnosti
 ľahko spracovateľná
 umývateľná
 s preventívnou ochranou voči
plesniam a riasam

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cca 5 m²

3,83 €

5,75 €

6,90 €

7 kg ACTIN DF

cca 23 m²

2,79 €

19,50 €

23,40 €

22 kg ACTIN DF

cca 73 m²

2,57 €

56,50 €

67,80 €

BALENIA A CENY
1,5 kg ACTIN DF

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

3

INTERIÉROVÉ FARBY
3.1 Vysoko umývateľná interiérová farba ACTIN I PREMIUM
3.2 Umývateľná interiérová farba s extra krytím ACTIN I EXTRA
3.3 Umývateľná interiérová farba ACTIN I PLUS
3.4 Interiérová farba s minerálnym charakterom ACTIN I KLASIK

INTERIÉROVÉ FARBY

ACTIN I PREMIUM

Plne
umývateľná

Výborné
krytie

Ekologická
receptúra

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

3.1

4h

max. 5 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Vysoko umývateľná interiérová farba.
Pre exkluzívnu povrchovú úpravu a
farebné riešenie všetkých vnútorných
plôch s požiadavkou na vysokú odolnosť
voči mokrému čisteniu a opotrebovaniu.
Ideálna pre viac namáhané steny
vo verejných budovách, predajných
priestoroch, školách, hoteloch, fitness
centrách.
Možno ju použiť aj na steny v kúpeľniach
a kuchyniach, kde dochádza ku kontaktu
s vodou.
Vhodná najmä na minerálne omietky,
súdržné matné nátery, sadrokartón a
tapety zo sklených vlákien.

VLASTNOSTI
 vodou riediteľná, priateľská k životnému
prostrediu
 plne umývateľná, trieda 1 podľa
EN 13 300
 vysoká odolnosť voči špine, mastnote
a vode
 výborná krycia schopnosť
 najlepšie aplikačné vlastnosti,
bezchybné nanášanie s jednoliatym
vzhľadom
 vysoká belosť
 s preventívnou ochranou voči plesniam

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

1,5 kg ACTIN I PREMIUM

cca 5,5 m²

3,83 €

5,75 €

6,90 €

7 kg ACTIN I PREMIUM

cca 25 m²

2,93 €

20,50 €

24,60 €

22 kg ACTIN I PREMIUM

cca 85 m²

2,64 €

58,00 €

69,60 €

BALENIA A CENY

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

INTERIÉROVÉ FARBY
3.2

ACTIN I EXTRA

Extra krytie

Umývateľná

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

POPIS A POUŽITIE
Umývateľná interiérová farba s extra
krytím. Pre vysoko hodnotnú povrchovú
úpravu a farebné riešenie všetkých
vnútorných plôch, ktoré vyžadujú dobrú
umývateľnosť, dokonalý vzhľad
a trvanlivosť.
Vhodná najmä na minerálne omietky,
súdržné matné nátery a sadrokartón.

max. 5 %
Riedenie
vodou

Prepúšťa
vodné pary

4h

Doba
schnutia

VLASTNOSTI
 vodou riediteľná, priateľská k životnému
prostrediu
 matná
 mimoriadna krycia schopnosť
 umývateľná, trieda 2 podľa EN 13 300
 priepustná pre vodné pary
 vysoká belosť
 bezchybné nanášanie s jednotným
vzhľadom bez stôp po valčeku

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

7 kg ACTIN I EXTRA

cca 25 m²

2,21 €

15,50 €

18,60 €

25 kg ACTIN I EXTRA

cca 90 m²

1,96 €

49,00 €

58,80 €

INTERIÉROVÉ FARBY

ACTIN I PLUS

Umývateľná

Prepúšťa
vodné pary

Ekologická
receptúra

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

3.3

4h

max. 5 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Umývateľná interiérová farba.
Pre kvalitnú povrchovú úpravu a farebné
riešenie všetkých vnútorných plôch
s požiadavkou na možnosť občasného
mokrého čistenia.
Vhodná najmä na minerálne omietky,
súdržné matné nátery a sadrokartón.

VLASTNOSTI
 vodou riediteľná, priateľská k životnému
prostrediu
 matná
 odolná voči mokrému oderu, trieda 3
podľa EN 13 300
 vysoká priepustnosť pre vodné pary
 výborná krycia schopnosť
 vysoká belosť
 ľahko spracovateľná

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

7 kg ACTIN I PLUS

cca 25 m²

1,64 €

11,50 €

13,80 €

25 kg ACTIN I PLUS

cca 90 m²

1,40 €

35,00 €

42,00 €

BALENIA A CENY

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

INTERIÉROVÉ FARBY
3.4

ACTIN I KLASIK

Výborné
krytie

Prepúšťa
vodné pary

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

POPIS A POUŽITIE
Interiérová farba s minerálnym
charakterom.
Pre povrchovú úpravu a farebné riešenie
všetkých vnútorných plôch.
Ideálna na reprezentatívne biele, hlboko
matné nátery stropov.
Pre jej mimoriadnu paropriepustnosť ju
možno použiť aj na sanačné omietky.
Vhodná najmä na minerálne omietky,
súdržné matné nátery a sadrokartón.

max. 5 %
Riedenie
vodou

Ekologická
receptúra

4h

Doba
schnutia

VLASTNOSTI
 vodou riediteľná, priateľská k životnému
prostrediu
 mimoriadna priepustnosť pre vodné
pary
 hlboko matná, svetlo len minimálne
zvýrazňuje prípadné chyby podkladu
 odolná voči suchému oderu
 výborná krycia schopnosť
 vysoká belosť
 ľahko spracovateľná

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

7 kg ACTIN I KLASIK

cca 25 m²

1,36 €

9,50 €

11,40 €

25 kg ACTIN I KLASIK

cca 90 m²

1,16 €

29,00 €

34,80 €

4

LAKY NA STENU
4.1 Transparentný lak na vnútorné steny ACTIN LI polomat
4.2 Transparentný lak na vnútorné steny ACTIN LI lesk

LAKY NA STENU

ACTIN LI polomat

Vysoko odolný
voči vode

Ekologická
receptúra

Najvyššia
umývateľnosť

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

4.1

4h

max. 5 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Špeciálny lak na vnútorné steny polomatný. Na bezfarebnú finálnu
povrchovú úpravu silne exponovaných
stien a ich častí.
Ideálny pre sokle pri schodiskách, chodby,
vstupné haly, šatne, toalety a kuchyne.
Vhodný tiež pre vode odolné nátery
stien a stropov pri kuchynských linkách,
v sprchách, toaletách alebo umývacích
linkách pre autá.
Určený najmä na umývateľné disperzné
farby. Možno ním ošetriť aj kamenné dýhy,
priznané tehly a iné nasiakavé obklady
v interiéri.

VLASTNOSTI
 vodou riediteľný, bez zápachu
 vytvára mimoriadne hladký, ucelený
povrch odolný voči vode, špine, mastnote,
bežným dezinfekčným prostriedkom aj
slabým kyselinám
 ľahko spracovateľný
 zdravotne bezpečný, spĺňa prísne
požiadavky pre aplikáciu na detské hračky
 s preventívnou ochranou voči plesniam

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

1,0 kg ACTIN LI polomat

cca 7 m²

6,65 €

6,65 €

7,98 €

4,8 kg ACTIN LI polomat

cca 34 m²

6,25 €

30,00 €

36,00 €

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

LAKY NA STENU
4.2

ACTIN LI lesk

Vysoko odolný
voči vode

Ekologická
receptúra

Najvyššia
umývateľnosť

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

POPIS A POUŽITIE
Špeciálny lak na vnútorné steny - lesklý.
Na bezfarebnú finálnu povrchovú úpravu
silne exponovaných stien a ich častí.
Ideálny pre sokle pri schodiskách, chodby,
vstupné haly, šatne, toalety a kuchyne.
Vhodný tiež pre vode odolné nátery
stien a stropov pri kuchynských linkách,
v sprchách, toaletách, alebo umývacích
linkách pre autá.
Určený najmä na umývateľné disperzné
farby. Možno ním ošetriť aj kamenné dýhy,
priznané tehly a iné nasiakavé obklady
v interiéri.

4h

max. 5 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

VLASTNOSTI
 vodou riediteľný, bez zápachu
 vytvára mimoriadne hladký, ucelený
povrch odolný voči vode, špine, mastnote,
bežným dezinfekčným prostriedkom aj
slabým kyselinám
 ľahko spracovateľný
 zdravotne bezpečný, spĺňa prísne
požiadavky pre aplikáciu na detské hračky
 s preventívnou ochranou voči plesniam

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

1,0 kg ACTIN LI lesk

cca 7 m²

6,65 €

6,65 €

7,98 €

4,8 kg ACTIN LI lesk

cca 34 m²

6,25 €

30,00 €

36,00 €

5

HYGIENICKÉ NÁTERY
5.1 Vysoko umývateľný hygienický náter ACTIN H PREMIUM
5.2 Umývateľný hygienický náter s extra krytím ACTIN H

HYGIENICKÉ NÁTERY
5.1

ACTIN H PREMIUM

Obsahuje
striebro

Ničí baktérie
aj plesne

Najvyššia
umývateľnosť

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

4h

max. 5 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Prémiový, vysoko umývateľný hygienický
náter. Špeciálne vyvinutý pre vysoko
odolnú povrchovú úpravu a farebné
riešenie všetkých vnútorných plôch
v oblastiach s najvyššími hygienickými
nárokmi. Ideálny pre zdravotnícke
zariadenia (operačné sály, JIS,
lekárske ambulancie, laboratóriá a
oddelenia mikrobiológie, biochémie,
hematológie, imunológie...), potravinárske,
farmaceutické a veterinárne prevádzky,
priestory s vyššou relatívnou vlhkosťou,
veľkokuchyne aj bytové priestory
(kúpeľne, toalety, kuchyne).
Vhodný najmä na disperzné stierky,
obklady z kvalitných sadrokartónových
dosiek a jemné minerálne omietky.

VLASTNOSTI
 vodou riediteľný, bez zápachu
 antibakteriálny, účinne bráni nákaze
 trvale rezistentný voči širokému
spektru plesní
 vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
 plne umývateľný, trieda 1 podľa
EN 13 300
 odolný voči bežným dezinfekčným a
čistiacim prostriedkom, slabým kyselinám
a zásadám
 ľahko spracovateľný, vysoká výdatnosť
a výborná krycia schopnosť
 vhodný pre priamy styk so suchými
potravinami
 zdravotne bezpečný

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

6 kg ACTIN H PREMIUM

cca 24 m²

8,00 €

48,00 €

57,60 €

20 kg ACTIN H PREMIUM

cca 80 m²

7,80 €

156,00 €

187,20 €

BALENIA A CENY

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

HYGIENICKÉ NÁTERY
5.2

ACTIN H

Obsahuje
striebro

Extra krytie

Ničí baktérie
aj plesne

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

POPIS A POUŽITIE
Umývateľný hygienický náter s extra
krytím. Špeciálne vyvinutý pre vysoko
akostnú povrchovú úpravu a farebné
riešenie všetkých vnútorných plôch
v oblastiach s najvyššími hygienickými
nárokmi.
Ideálny pre bežné plochy
v zdravotníckych, potravinárskych,
farmaceutických a veterinárnych
prevádzkach, školských zariadeniach,
veľkokuchyniach aj bytových priestoroch.
Vhodný najmä na minerálne omietky,
obklady z kvalitných sadrokartónových
dosiek, disperzné stierky a súdržné matné
povrchové úpravy.

4h

max. 5 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

VLASTNOSTI
 vodou riediteľný, bez zápachu
 antibakteriálny
 trvale rezistentný voči širokému
spektru plesní
 mimoriadna krycia schopnosť
 paropriepustný
 umývateľný, trieda 2 podľa EN 13 300
 odolný voči bežným dezinfekčným
a čistiacim prostriedkom, slabým
kyselinám a zásadám
 ľahko spracovateľný

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

7 kg ACTIN H

cca 25 m²

3,50 €

24,50 €

29,40 €

25 kg ACTIN H

cca 90 m²

3,30 €

82,50 €

99,00 €

BALENIA A CENY

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

6

TERMOIZOLAČNÉ NÁTERY
6.1 Vnútorný silikónový termonáter ACTIN THERMO SPIN
6.2 Fasádny silikónový termonáter ACTIN THERMO SAN
6.3 Fasádny elastický termonáter ACTIN THERMO

TERMOIZOLAČNÉ NÁTERY

ACTIN THERMO SPIN
NOVÉ

STOP
Fungistop
formula

Zdravotne
bezpečný

Termoregulačný
efekt

30°C
5°C
80 %

Podmienky
aplikácie

6.1

4h

max. 5 %

Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Špeciálny vnútorný silikónový
termoizolačný náter.
Pre vysoko hodnotnú povrchovú úpravu
a farebné riešenie všetkých vnútorných
plôch, ktorým poskytuje na pocit teplejší
povrch a veľmi účinnú, dvojnásobnú
ochranu voči plesni.
Ideálny do všetkých priestorov, kde sa
často zdržujeme.
Zvlášť odporúčaný na studené steny a
stropy, kde je najväčšia pravdepodobnosť
intenzívneho rozvoja plesní.
Vhodný najmä na minerálne omietky,
obklady z kvalitných sadrokartónových
dosiek a súdržné matné nátery.

VLASTNOSTI
 fungistop formula - unikátna receptúra
na silikónovej báze, s ultra jemnými
mikroguličkami a najpokrokovejšími
protiplesňovými mikrokapsulami
 zlepšuje tepelnú pohodu, čo môže
prispieť k zníženiu nákladov
na vykurovanie
 optimálne reguluje vlhkosť v podklade
 vákuované mikroguličky obmedzujú
kondenzáciu vzdušnej vlhkosti - hlavnú
príčinu vzniku plesní
 výnimočné aplikačné vlastnosti
 výborná krycia schopnosť
 po vyschnutí nezávadný pre človeka,
zvieratá a rastliny

cena/bal cena/bal
s DPH
bez DPH

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

1,25 kg ACTIN THERMO SPIN

cca 5 m²

5,80 €

7,25 €

8,70 €

5 kg ACTIN THERMO SPIN

cca 20 m²

4,90 €

24,50 €

29,40 €

18 kg ACTIN THERMO SPIN

cca 70 m²

4,61 €

83,00 €

99,60 €

TERMOIZOLAČNÉ NÁTERY
6.2

ACTIN THERMO SAN
STOP
Fungistop
formula

Prepúšťa
vodné pary

30°C
5°C
80 %

5 ROKOV

Podmienky
aplikácie

max. 5 %
Riedenie
vodou

Termoregulačný
efekt

4h

Doba
schnutia

EXTRA ZÁRUKA

POPIS A POUŽITIE
Špeciálny fasádny silikónový
termoizolačný náter. Pre vysoko
trvácnu ochranu a farebné riešenie
fasád s požiadavkou na maximálny
protiplesňový efekt. Ideálny pre fasády
s problémovou údržbou alebo vyššou
pravdepodobnosťou intenzívneho rozvoja
plesní a rias ako napr. viacpodlažné
budovy, domy bez podaší, na sever
orientované fasády, stavby v blízkosti
lesov a polí. Pre vysokú paropriepustnosť
ho možno použiť aj na nátery starších,
historických a pamiatkovo chránených
budov. Vhodný najmä na minerálne
povrchy, pevné tenkovrstvé omietky
(s výnimkou elastických), súdržné
silikónové a silikátové fasádne nátery.

VLASTNOSTI
 fungistop formula - unikátna
receptúra s ultra jemnými mikroguličkami,
extra vysokým podielom silikónov a
protiplesňovými mikrokapsulami
 5 ročná extra záruka na odolnosť voči
plesniam
 vákuované mikroguličky obmedzujú
kondenzáciu vzdušnej vlhkosti - hlavnú
príčinu vzniku plesní a rias
 špeciálne mikrokapsule s algicidnými
a fungicidnými látkami zaručia najdlhšiu
odolnosť voči plesniam a riasam
 vysoký podiel silikónov zaistí nízku
nasiakavosť, rýchly odvod vlhkosti
z povrchu a minimálny sklon k znečisteniu
(tzv. “samočistiaci efekt”)

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

1,25 kg ACTIN THERMO SAN

cca 4 m²

7,60 €

9,50 €

11,40 €

5 kg ACTIN THERMO SAN

cca 16 m²

7,20 €

36,00 €

43,20 €

18 kg ACTIN THERMO SAN

cca 60 m²

6,92 €

124,50 €

149,40 €

TERMOIZOLAČNÉ NÁTERY

ACTIN THERMO

Vysoko
elastický

Sanuje
trhlinky

Termoregulačný
efekt

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

6.3

4h

max. 5 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Špeciálny fasádny elastický
termoizolačný náter.
Pre dlhodobú ochranu a farebné
riešenie fasád, kde dokonale premosťuje
vlasové trhlinky a zaisťuje mimoriadne
stálofarebný povrch so zvýšenou
ochranou proti plesniam
a riasam.
Ideálny na sanáciu fasádnych povrchov,
na ktorých sú viditeľné vlásočnicové
praskliny.
Odporúčaný pre hrubšie omietnuté fasády
a betónové povrchy (panelové domy).
Vhodný najmä na renováciu všetkých
typov starších pevných fasádnych náterov
a omietok (vrátane elastických).

VLASTNOSTI
 na báze špeciálnych sieťujúcich,
vysoko pružných polymérov
 vysoká životnosť, po 10-tich rokoch
takmer nemení fyzikálno-mechanické
vlastnosti
 premosťuje vlasové trhlinky v šírke
0,5 - 1 mm
 vákuované mikroguličky môžu v lete
prispieť k zníženiu prehrievania povrchu
a úspore energií na klimatizovanie
vnútorných priestorov
 obmedzuje kondenzáciu vodných pár
na povrchu, čím vykazuje vyššiu odolnosť
voči plesniam a riasam v porovnaní
s bežnými elastickými nátermi

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

5 kg ACTIN THERMO

cca 15 m²

7,20 €

36,00 €

43,20 €

18 kg ACTIN THERMO

cca 55 m²

6,92 €

124,50 €

149,40 €

7

LAZÚRY NA DREVO
7.1 Lazúrovací lak pre dokonalú ochranu dreva ACTIN LW lesk
7.2 Lazúrovací lak pre dokonalú ochranu dreva ACTIN LW polomat

LAZÚRY NA DREVO

ACTIN LW lesk

Vysoko odolný
voči počasiu

Ekologická
receptúra

Nestekavá
konzistencia

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

7.1

4h

max. 10 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Prémiový lazúrovací lak na drevo - lesklý.
Pre dokonalú ochranu a dekoráciu dreva
v exteriéri aj interiéri.
Dostupný v šiestich prírodných odtieňoch.
Vhodný najmä na drevené obklady,
zábradlia, strešné podhľady, ploty,
záhradné domčeky, altánky, pergoly a iné
drevené výrobky.

VLASTNOSTI
 vodou riediteľný, bez zápachu
 strednovrstvý, spája v sebe výhody
tenkovrstvých a hrubovrstvých lazúr
 staré nátery sa dajú ľahko obmeniť
 špeciálne pigmenty znižujú vplyv UV
žiarenia, po troch rokoch takmer nezmení
odtieň
 možno ho aplikovať ako základný aj
vrchný náter
 krémová konzistencia uľahčuje
natieranie
 zdravotne bezpečný, spĺňa prísne
požiadavky pre aplikáciu na detské hračky
 s preventívnou ochranou voči plesniam

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

1,05 kg ACTIN LW lesk (farebný)

cca 7 m²

6,90 €

7,25 €

8,70 €

5,0 kg ACTIN LW lesk (farebný)

cca 33 m²

6,30 €

31,50 €

37,80 €

Poznámka: Cena platí pre farebné odtiene borovica, medová, palisander, teak, gaštan a višňa.

LAZÚRY NA DREVO
7.2

ACTIN LW polomat

Vysoko odolný
voči počasiu

Ekologická
receptúra

Nestekavá
konzistencia

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

POPIS A POUŽITIE
Prémiový lazúrovací lak na drevo polomatný.
Pre dokonalú ochranu a dekoráciu dreva
v exteriéri aj interiéri.
Dostupný v štyroch moderných odtieňoch
s jemnými kremičitými časticami. Vykazuje
minimálne o 50 % vyššiu životnosť
na slnečných plochách v porovnaní
s klasickými prírodnými odtieňmi.
Vhodný najmä na drevené obklady,
zábradlia, strešné podhľady, ploty,
záhradné domčeky, altánky, pergoly a iné
drevené výrobky.

4h

max. 10 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

VLASTNOSTI
 vodou riediteľný, bez zápachu
 strednovrstvý, spája v sebe výhody
tenkovrstvých a hrubovrstvých lazúr
 staré nátery sa dajú ľahko obmeniť
 špeciálne pigmenty s kremičitými
časticami zaistia dokonalú ochranu
pred UV žiarením
 možno ho aplikovať ako základný aj
vrchný náter
 krémová konzistencia uľahčuje
natieranie
 zdravotne bezpečný, spĺňa prísne
požiadavky pre aplikáciu na detské hračky
 s preventívnou ochranou voči plesniam

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

1,05 kg ACTIN LW polomat (farebný)

cca 7 m²

6,90 €

7,25 €

8,70 €

5,0 kg ACTIN LW polomat (farebný)

cca 33 m²

6,30 €

31,50 €

37,80 €

Poznámka: Cena platí pre farebné odtiene biela, zlato-sivá, hnedo-sivá, strieborno-sivá.

8

PENETRAČNÉ NÁTERY
8.1 Bezfarebný ultra hĺbkový penetračný náter PENAD NANO
8.2 Univerzálny pigmentovaný penetračný náter PENAD FIS
8.3 Extra priľnavý pigmentovaný penetračný náter PENAD NK

PENETRAČNÉ NÁTERY
8.1

PENAD NANO
NOVÉ
Ultra
hĺbkový

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

Prepúšťa
vodné pary

Ekologická
receptúra

1:4

4h

Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Bezfarebný ultra hĺbkový penetračný
náter. Pre ešte nemaľované, nasiakavé
a pórovité podklady, napr. cementové a
vápenno-cementové omietky, sádrové
potery, výspravkové hmoty, betón.
Vhodný tiež na staršie súdržné viac
nasiakavé povrchové úpravy a opravované
povrchy s rôznou nasiakavosťou.
Pre exteriér a interiér.

VLASTNOSTI
 vodou riediteľný koncentrát na báze
špeciálnej nanodisperzie
 preniká do hĺbky podkladu
 zaisťuje dôkladné spevnenie
predchádzajúcich náterov
 vysoko priepustný pre vodné pary
 vysoko účinne reguluje nasiakavosť
podkladu
 zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev
náterov
 obmedzuje tvorbu vlasových trhliniek
a výkvetov solí z minerálnych podkladov
 predlžuje dobu spracovania
následných povrchových úprav

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

1 kg PENAD NANO

cca 25 m²

3,75 €

3,75 €

4,50 €

5 kg PENAD NANO

cca 125 m²

3,30 €

16,50 €

19,80 €

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

PENETRAČNÉ NÁTERY
8.2

PENAD FIS

Egalizuje
podklad

Prepúšťa
vodné pary

Ekologická
receptúra

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

POPIS A POUŽITIE
Univerzálny pigmentovaný penetračný
náter. Na zabezpečenie technicky
správneho podkladu a farebnú
predprípravu stien a stropov pred
aplikáciou tenkovrstvých omietok a farieb.
Určený najmä na menej nasiakavé
povrchy vrátane už natretých povrchov,
univerzálne použiteľný na minerálne,
disperzné, silikátové aj silikónové
povrchové úpravy (s výnimkou
elastických).
Obzvlášť vhodný na farebnú
predprípravu podkladu v prípade voľby
silne kontrastného alebo veľmi sýteho
farebného odtieňa vrchného náteru.
Ideálny na sádrokartón.
Pre exteriér aj interiér.

12 h

max. 10 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

VLASTNOSTI
 univerzálne použiteľný pod všetky
druhy omietok a farieb
 na báze silikónov, s obsahom jemných
kremičitých pieskov
 egalizuje podklad
 vytvára jemne drsný kontaktný povrch
 výrazne zvyšuje kryciu schopnosť
následných vrstiev
 napomáha k rovnomernému nánosu a
vyfarbeniu
 mineralizuje podklad
 priepustný pre vodné pary
 predlžuje spracovateľnosť následných
povrchových úprav
 zabezpečuje optimálnu adhéziu

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

1,5 kg PENAD FIS

cca 7,5 m²

3,17 €

4,75 €

5,70 €

7 kg PENAD FIS

cca 35 m²

2,29 €

16,00 €

19,20 €

25 kg PENAD FIS

cca 125 m²

2,10 €

52,50 €

63,00 €

PENETRAČNÉ NÁTERY

PENAD NK

Extra
priľnavý

Jednoduchá
aplikácia

Ekologická
receptúra

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

8.3

12 h

max. 5 %
Riedenie
vodou

Doba
schnutia

POPIS A POUŽITIE
Extra priľnavý pigmentovaný penetračný
náter pre nesavé a kritické podklady.
Špeciálne vyvinutý na vytvorenie
kontaktného mostíka na nesavých,
hladkých povrchoch stien a stropov pred
aplikáciou ďalších povrchových úprav.
Určený najmä na ťažko odstrániteľné
emailové nátery, umakart, brúsené PVCpovlaky, OSB dosky, glazované keramické
obklady, sklo, hladké betóny.
Možno ho použiť aj ako pigmentovaný
podkladný náter na menej nasiakavé
podklady.
Pre exteriér aj interiér.

VLASTNOSTI
 extrémna priľnavosť k rôznym
materiálom
 obsahuje jemné kremičité piesky
 vytvára jemne drsný kontaktný povrch
 priamo pretierateľný farbami
 istá priľnavosť následných vrstiev
 napomáha k rovnomernému nánosu a
vyfarbeniu
 mineralizuje podklad
 predlžuje spracovateľnosť následných
povrchových úprav
 vodou riediteľný, priateľský
k životnému prostrediu

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

1,5 kg PENAD NK

cca 7,5 m²

3,83 €

5,75 €

6,90 €

7 kg PENAD NK

cca 35 m²

2,93 €

20,50 €

24,60 €

25 kg PENAD NK

cca 125 m²

2,70 €

67,50 €

81,00 €
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INÉ VÝROBKY
9.1 Vysoko efektívny likvidátor plesní ACTIN R1
9.2 Flexibilný náter na PUR nástreky POLY ACTIN RH

INÉ VÝROBKY

ACTIN R1

9.1

NOVÉ
Obsahuje
striebro

Zabíja plesne
aj baktérie

Exteriér
interiér

30°C
5°C

Podmienky
aplikácie

15 min

Neriedi sa

Min. doba
pôsobenia

POPIS A POUŽITIE
Vysoko efektívny likvidátor plesní
s okamžitým účinkom.
Unikátny oxidačný prostriedok s obsahom
striebra na úplné a viditeľne efektívne
odstránenie plesní.
Určený najmä na plesňou napadnuté
steny a stropy pred aplikáciou ďalších
povrchových úprav. Vhodný na všetky
bežné nátery a omietky, betón, kameň,
prírodné drevo, obkladačky, chrómové
a nerezové časti stien.
Pre exteriér aj interiér.

VLASTNOSTI
 bezfarebná kvapalina
 účinne a rýchlo zabíja široké spektrum
plesní, rias a machov
 preventívne zabraňuje klíčeniu a rastu
nových spór plesní
 má dezinfekčný, čistiaci aj bieliaci
účinok
Používajte biocidné výrobky bezpečne.
Pred použitím si prečítajte údaje na obale a
pripojené informácie o výrobku.

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

0,5 kg ACTIN R1

cca 5 m²

8,00 €

4,00 €

4,80 €

cca 50 m²

4,90 €

24,50 €

29,40 €

5 kg ACTIN R1

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH

INÉ VÝROBKY
9.2

POLY ACTIN RH

Odolný voči
počasiu

Vysoko
elastický

30°C
5°C
80 %
Podmienky
aplikácie

POPIS A POUŽITIE
Flexibilný náter na trvalú ochranu
polyuretánových nástrekov.
Na primárnu ochranu PUR nástrekov voči
poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
Vhodný tiež pre renováciu starých
disperzných náterov, ktorými sú ošetrené
PUR nástreky.

max. 5 %
Riedenie
vodou

Jednoduchá
aplikácia

6h

Doba
schnutia

VLASTNOSTI
 výborná priľnavosť k PUR podkladu
 vodou riediteľný
 výborná odolnosť voči UV žiareniu
 nízka nasiakavosť
 mimoriadna odolnosť voči
poveternostným vplyvom
 pri bežných podmienkach odolný voči
teplotným zmenám
 s preventívnou ochranou voči plesniam
a riasam

BALENIA A CENY

výdatnosť
z balenia

cena/kg
bez DPH

22 kg POLY ACTIN RH

cca 18 m²

5,41 €

cena/bal cena/bal
bez DPH
s DPH
119,00 €

142,80 €
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ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM
10.1 Zatepľovací systém na báze expandovaného polystyrénu
POLYTEX-THERM
10.2 Zatepľovací systém na báze minerálnej vlny
POLYTEX-THERM MINERAL

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM

POLYTEX-THERM
Fasádne omietky ACTIN FIS
Penetrácia PENAD FIS
Stierka TS SPECIAL
Rôzne typy kotiev
Fasádny polystyrén EPS-F
Lepiaca malta TS SPECIAL
Penetrácia podkladu

POPIS A POUŽITIE
Certifikovaný zatepľovací systém na báze expandovaného
polystyrénu.
V jeho skladbe možno použiť všetky dosky fasádneho polystyrénu
(vrátane šedého), ktorý spĺňa požiadavky normy EN 13 163.
Na zateplenie vonkajších stien novostavieb i starších budov.

VLASTNOSTI
 osvedčený a najviac používaný variant zateplenia
 nízka prácnosť a priaznivá cena
 minimálne zaťaženie konštrukcie
 široký výber jednotlivých komponentov
 najvyšší európsky štandard kvality
 dlhodobá životnosť testovaná minimálne na 25 rokov

10.1

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM
10.2

POLYTEX-THERM MINERAL
Fasádne omietky ACTIN FIS
Penetrácia PENAD FIS
Stierka TS SPECIAL
Rôzne typy kotiev
Dosky minerálnej vlny
Lepiaca malta TS SPECIAL
Penetrácia podkladu

POPIS A POUŽITIE
Certifikovaný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny.
V jeho skladbe možno použiť všetky dosky z minerálnej vlny,
ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 13 162.
Na zateplenie vonkajších stien novostavieb i starších budov.

VLASTNOSTI
 bez požiarno-technických obmedzení
 výborné difúzne vlastnosti
 široký výber jednotlivých komponentov
 najvyšší európsky štandard kvality
 vysoká životnosť testovaná minimálne na 25 rokov
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PROTIPLESŇOVÝ SYSTÉM
11.1 Fasádny protiplesňový systém
11.2 Interiérový protiplesňový systém

PROTIPLESŇOVÝ SYSTÉM

Fasádný protiplesňový systém
POPIS A POUŽITIE
Profesionálny protiplesňový náterový
systém pre exteriér.
Pre komplexnú sanáciu plesní a rias v troch
jednoduchých krokoch.
Bezpečne ochráni fasádu proti plesniam
a riasam na viac než 5 rokov.

APLIKAČNÝ POSTUP
1. Likvidácia plesní
Na miesta napadnuté plesňou aplikujte
likvidátor plesní ACTIN R1. Po cca 20-tich
minútach môžete povrch bezpečne,
bez rizika ďalšieho šírenia plesní,
opláchnuť vodou (najlepšie vysokotlakým
zariadením).

2. Príprava podkladu
Na suchý a čistý povrch naneste
penetračný náter PENAD NANO,
PENAD FIS alebo PENAD NK. Jeho
voľba závisí od typu a stavu pôvodnej
povrchovej úpravy. V niektorých
prípadoch je možné penetráciu vynechať.
Prípravu podkladu odporúčame dopredu
skonzultovať!

3. Protiplesňový náter
Po zaschnutí penetračného náteru
aplikujte špeciálny protiplesňový náter
ACTIN THERMO SAN s 5 ročnou extra
zárukou na odolnosť voči plesniam.
Používajte biocidné výrobky bezpečne.
Pred použitím si prečítajte údaje na obale
a pripojené informácie o výrobku.

11.1

PROTIPLESŇOVÝ SYSTÉM
11.2

Interiérový protiplesňový systém
POPIS A POUŽITIE
Profesionálny protiplesňový náterový
systém pre interiér.
Pre komplexnú sanáciu plesní v troch
jednoduchých krokoch. Zaručená
dlhodobá ochrana proti plesniam.

APLIKAČNÝ POSTUP
1. Likvidácia plesní
Na miesta napadnuté plesňou aplikujte
likvidátor plesní ACTIN R1. Po cca 20-tich
minútach môžete povrch bezpečne, bez
rizika ďalšieho šírenia plesní, opláchnuť
vodou.

2. Príprava podkladu
Na suchý a čistý povrch naneste
penetračný náter PENAD NANO,
PENAD FIS alebo PENAD NK. Jeho
voľba závisí od typu a stavu pôvodnej
povrchovej úpravy. V niektorých
prípadoch je možné penetráciu vynechať.
Prípravu podkladu odporúčame dopredu
skonzultovať!

3. Protiplesňový náter
Po zaschnutí penetračného náteru
aplikujte špeciálny termoizolačný náter
ACTIN THERMO SPIN s extrémne
účinnou, dvojnásobnou ochranou voči
plesniam.
Používajte biocidné výrobky bezpečne.
Pred použitím si prečítajte údaje na obale
a pripojené informácie o výrobku.

VZORKOVNÍK FARIEB
12.1

Omietky, farby a penetračné nátery

P01-1

P01-2

P01-3

P01-4

P02-1

P02-2

P02-3

P02-4

P03-1

P03-2

P03-3

P03-4

P04-1

P04-2

P04-3

P04-4

P05-1

P05-2

P05-3

P05-4

P06-1

P06-2

P06-3

P06-4

P07-1

P07-2

P07-3

P07-4

P08-1

P08-2

P08-3

P08-4

P09-1

P09-2

P09-3

P09-4

VZORKOVNÍK FARIEB

Omietky, farby a penetračné nátery

P10-1

P10-2

P10-3

P10-4

P11-1

P11-2

P11-3

P11-4

P12-1

P12-2

P12-3

P12-4

P13-1

P13-2

P13-3

P13-4

P14-1

P14-2

P14-3

P14-4

P15-1

P15-2

P15-3

P15-4

P16-1

P16-2

P16-3

P16-4

P17-1

P17-2

P17-3

P17-4

P18-1

P18-2

P18-3

P18-4

12.1

VZORKOVNÍK FARIEB
12.1

Omietky, farby a penetračné nátery

P19-1

P19-2

P19-3

P19-4

P20-1

P20-2

P20-3

P20-4

P21-1

P21-2

P21-3

P21-4

P22-1

P22-2

P22-3

P22-4

P23-1

P23-2

P23-3

P23-4

P24-1

P24-2

P24-3

P24-4

P25-1

P25-2

P25-3

P25-4

P26-1

P26-2

P26-3

P26-4

P27-1

P27-2

P27-3

P27-4

VZORKOVNÍK FARIEB

Omietky, farby a penetračné nátery

P28-1

P28-2

P28-3

P28-4

P29-1

P29-2

P29-3

P29-4

P30-1

P30-2

P30-3

P30-4

P31-1

P31-2

P31-3

P31-4

P32-1

P32-2

P32-3

P32-4

P1034

P2001

P2002

P2010

P3016

P4009

P5000

P5012

P6003

P6025

P8004

P8017

P8023

P8024

PB-01

PB-02

12.1

VZORKOVNÍK FARIEB
12.2

Lazúry na drevo
LAZÚRY POLOMATNÉ

biela

zlato-sivá

hnedo-sivá

strieborno-sivá

LAZÚRY LESKLÉ

borovica

medová

palisander

teak

gaštan

višňa

POLYTEX, spol. s r.o.
Výrobca omietok, farieb a lakov
Porúbka 232, 013 11 Porúbka
Slovenská republika
Info linka: +421 41 55 32 674
www.polytex.sk
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