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polyesterový tmel AMBER

polyesterový tmel se skelným vláknem ONYX

Vynikající, mírně lehčený tmel s velmi jemnými plnivy. Produkt
je však zároveň hustý. Má všestranné využití při rychlých
opravách, kombinuje vlastnosti základního a jemného tmelu.
Další výhodou je nízký obsah styrenu. Zpracovatelný do 5
minut a brousitelný po 20 minutách.

Hutný tmel s vysokým obsahem skelného vlákna. Dobře drží
na stěrce a perfektně se roztírá. Je určen k tmelení větších
nerovností i v silné vrstvě. Vhodný i pro opravy sklolaminátu.
Zpracovatelný do 6 minut a brousitelný po 25 minutách.

Barva: bílá
Balení: 1.5 l / 1.95 kg

Barva: tmavě zelená
Balení: 0.5 l / 0.88 kg, 1 l / 1.76 kg

polyesterový tmel se skelným vláknem GLASS FIBRE

polyesterový tmel se skelným vláknem MICRO GLASS

Hutný tmel s obsahem skelného vlákna. Velmi dobře se brousí.
Je určen k tmelení větších nerovností i v silné vrstvě,
prorezivělých částí a podobně. Vhodný i pro opravy
sklolaminátu. Zpracovatelný do 6 minut a brousitelný po 25
minutách.

Hutný tmel s obsahem krátkého (3 mm) skelného vlákna
se zvýšenou pružností a tvrdostí. Je určen k tmelení větších
nerovností i v silné vrstvě. Vhodný i pro opravy sklolaminátu.
Zpracovatelný do 6 minut a brousitelný po 25 minutách.

Barva: tmavší zelená
Balení: 0.5 l / 0.85 kg, 1 l / 1.7 kg, 3 kg kartuše, 5 kg

Barva: šedozelená
Balení: 0.5 l / 0.9 kg, 1 l / 1.8 kg
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polyesterový tmel s uhlíkovým vláknem BLACK CARBON

polyesterový tmel UNIFILL

Tmel s delším uhlíkovým vláknem určený k tmelení větších
nerovností. Má výbornou přilnavost ke kovům, po vytvrzení je
velmi tvrdý a odolný chemickým rozpouštědlům. Zpracovatelný
do 6 minut a brousitelný po 25 minutách.

Vysoce plnivý, jemný tmel s dokonalou přilnavostí na kov. Má
minimální lepkavost povrchu a velmi snadno se brousí do
dokonalého povrchu. Zpracovatelný do 5 minut a brousitelný
po 20 minutách.

Barva: černá
Balení: 0.5 l / 0.9 kg, 1 l / 1.8 kg, 3 kg kartuše, 5 kg

Barva: krémová
Balení: 0.5 l/ 0.96 kg, 1 l / 1.92 kg

polyesterový tmel FULL

polyesterový tmel GOLD PLUS

Moderní tmel určený pro velké nerovnosti povrchů a hluboké
rýhy. Vhodný pro použití místo tradičního univerzálního tmelu
na běžné kovové podklady a lakované povrchy. Zpracovatelný
do 5 minut a brousitelný po 20 minutách.

Vysoce kvalitní, řidší a lehce vylehčený ﬁnální tmel s delší
dobou schnutí. Je vhodný k drobnějším opravám a vyrovnání
nerovností karosérií aut. Je pružný, snadno brousitelný,
zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 20 minutách.

Barva: světle žlutá
Balení: 0.5l / 0.96 kg, 1 l / 1.92 kg

Barva: tmavě béžová
Balení: 0.5 l / 0.95 kg, 1 l / 1.9 kg
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polyesterový tmel BOLD

polyesterový tmel EXTRA

Jemný tmel máslové konzistence s velmi dobrým roztíráním.
Vynikající přilnavost na veškeré běžné kovové podklady,
dřevo, beton, sklolaminát. Má velmi krátkou dobu schnutí,
zpracovatelný do 4 minut a brousitelný po 15 minutách.

Univerzální plnící tmel, lehce řidší konzistence s dobrým
krytím. Velmi dobrá přilnavost na veškeré běžné kovové
podklady, dřevo, beton, sklolaminát. Výborně brousitelný,
zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 20 minutách.

Barva: světle béžová
Balení: 0.5 l / 0.9 kg, 1 l / 1.8 kg, 3 kg kartuše, 5 kg

Barva: světle béžová
Balení: 0.5 l / 0.86 kg, 1 l / 1.72 kg, 3 kg kartuše, 5 kg

polyesterový tmel lehčený ULTRA LIGHT

stříkací tmel SPRAY FILLER

Ultralehčený jemný tmel s vynikajícím natahováním a
broušením. Díky své speciﬁcké hmotnosti nezatěžuje
nadměrně opravované díly. Je vhodný na většinu povrchů,
především na kovy a lamináty, v leteckém a lodním průmyslu a
pro auto-tuning. Zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 20
minutách. Při broušení nezanáší brusivo, nezadrhává se.

Tmel nanášený stříkací pistolí je určen ke sjednocení nebo
ﬁnálnímu vyrovnání povrchů, dobře izoluje základy a akrylové
barvy od polyesterových tmelů. Vhodný i tam, kde se nelze
dostat stěrkou. Ředitelný PES ředidlem. Zpracovatelný do 25
minut a brousitelný po 2 hodinách.

Barva: světle modrá
Balení: 0.5 l / 0.5 kg, 1 l / 1 kg

Barva: béžová
Balení: 1.2 l / 1.96 kg
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polyesterový tmel UNIVERSAL

polyesterový tmel SOFT

Univerzální středně hrubý plnicí tmel máslové konzistence s
dobrou roztíratelností. Dobře drží na stěrce s možností udělat
ostrou hranu. Lze aplikovat na různé povrchy i bez základního
nátěru. Po vybroušení má velmi hladký povrch. Zpracovatelný
do 5 minut a brousitelný po 25 minutách.

Jemný tmel s dobrým roztíráním, určený pro drobné
nerovnosti. Velmi elastický s dobrým broušením, možné
i ručně. Velmi dobrá přilnavost na veškeré běžné kovové
podklady, dřevo, beton, sklolaminát. Zpracovatelný do 6 minut
a brousitelný po 30 minutách.

Barva: světle béžová
Balení: 250 g, 450 g, 700 g, 1 kg, 1.9 kg, 3 kg kartuše, 4.5 kg

Barva: béžová
Balení: 250 g, 400 g, 1 kg, 1.8 kg, 3 kg kartuše, 4.3 kg

polyesterový tmel SOFT PLUS

polyesterový tmel FINE

Jemný řidší tmel s dobrým roztíráním, určený pro drobné
nerovnosti. Velmi elastický. Dobrá přilnavost na veškeré běžné
kovové podklady, dřevo, beton, sklolaminát. Zpracovatelný do
5-6 minut a brousitelný po 20-25 minutách.

Jemný elastický tmel s velmi dobrým broušením. Používá se
při menších opravách a k odstranění škrábanců pod základním
nátěrem. Zpracovatelný do 5 minut a brousitelný po 20-25
minutách.

Barva: slonovinová kost
Balení: 1.8 kg, 3 kg kartuše, 5 kg

Barva: bílá
Balení: 250 g, 700 g, 1 kg, 1.9 kg
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polyesterový tmel s obsahem hliníku ALUMINIUM

polyesterový tmel CYNKPROF

Dobře plnící tmel, obsahující hliníkový prášek. Velmi dobře se
natahuje, je pružný a výborně vede teplo. Vhodný ke tmelení
oceli, lehkých kovů a pozinkovaných plechů. Je odolný
mechanickému namáhání. Zpracovatelný do 5 minut a
brousitelný po 20-25 minutách.

Universální plnící tmel se zvýšeným obsahem plniv. Velmi
dobře se natahuje, je pružný s odolností vůči vibracím
a výborně vede teplo. Vhodný ke tmelení oceli, lehkých
kovů a pozinkovaných plechů. Zpracovatelný do 5 minut a
brousitelný po 20-25 minutách.

Barva: metalická
Balení: 250 g, 400 g, 1 kg, 1.8 kg, 3 kg kartuše, 5 kg

Barva: světle béžová
Balení: 250 g, 400 g, 1.8 kg

polyesterový tmel lehčený LIGHT

polyesterový tmel se skelným vláknem GLASS FIBRE

Lehčený, řidší a velmi máslový tmel. Univerzální využití na
veškeré podklady, vhodný i na lamináty v leteckém a lodním
průmyslu a pro auto-tuning. Zpracovatelný do 5-8 minut a
brousitelný po 25-35 minutách.

Tmel s obsahem skelného vlákna, tvrdý, s ideální hustotou
a výborným roztíráním. Netrhá se při napojování a dobře se
brousí. Je určen k tmelení větších nerovností i v silné vrstvě.
Vhodný i pro opravy sklolaminátu. Zpracovatelný do 4-6 minut
a brousitelný po 20-25 minutách.

Barva: světle žlutá
Balení: 1 l / 1.3 kg, 2.5 l / 3.2 kg

Barva: světle zelená
Balení: 250 g, 400 g, 600 g, 1 kg, 1.7 kg
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polyesterový tmel na plasty PLASTIC

stříkací tmel SPRAY FILLER

Měkký a jemný tmel s mimořádnou ohebností a pružností.
Vyniká zvýšenou přilnavostí především na nárazníky aut a
díly z PP a ABS (při stržení z ABS plastu nechá základ). Určen
především na plasty – ne však pro povrchy naleptané a s
nástřiky 1K akrylátovými či nitrocelulózovými. Lehce se brousí.
Zpracovatelný do 5-8 minut a brousitelný po 30 minutách.

Řidší tmel nanášený stříkací pistolí je určen ke sjednocení nebo
ﬁnálnímu vyrovnání povrchů. Izoluje také základní nátěry a
akrylové laky od polyesterových tmelů. Zpracovatelný do 25
minut a brousitelný po 2 hodinách.

Barva: černá
Balení: 250 g, 400 g, 700g

Barva: světle šedá
Balení: 1 kg, 3 kg

Základy,
plniče
Základy, plniče
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akrylátový plnič HS V2007 4:1 ; 5:1

akrylátový plnič HS 4:1

Akrylátový plnič s vysokým obsahem pevných částic. Má velmi
dobrou plnicí schopnost a přilnavost k veškerým běžným
povrchům. Rychle schne a snadno se brousí. Zpracovatelný do
1-2 hodin a brousitelný po 3 hodinách.

Akrylátový plnič umožňující vytvořit velmi silnou vrstvu. Rychle
schne i při nižších teplotách, velmi snadno se brousí. Tři barvy
pro namíchání jakéhokoli odstínu šedi pro snazší dosažení
krycí schopnosti vrchního laku. Zpracovatelný do 1-2 hodin a
brousitelný po 3 hodinách.

Barva: šedá
Balení: 0.8 l + 0.2 l ; 0.8 l + 0.16 l

Barva: černá, světle šedá, bílá
Balení: 0.8 + 0.2 l, 4 + 1 l

epoxidový základ EPOXY PRIMER 4:1 a 1:1

reaktivní základ WASH PRIMER 2:1

Antikorozní zinkofosfátový základ na bázi epoxidové pryskyřice
vynikající kvality. Výborně odolává působení povětrnostních i
chemických vlivů, odolný vůči vysoké vlhkosti. Vhodný pro
použití na ocel, pozinkovanou ocel a lehké kovy. Zpracovatelný
do 6 hodin a suchý za 8 hodin. Může být aplikován i technikou
mokrý do mokrého.

Antikorozní základ na bázi polyvinylové pryskyřice, aplikuje
se v tenké vrstvě. Je ideální na povrchy s horší přilnavostí pro
spojení dalších vrstev. Bez sloučenin chlóru. Optimální pod
akrylátové produkty, nelze aplikovat přímo přes PES tmely!
Zpracovatelný do 1 hodiny a suchý za 1 hodinu.

Barva: šedá
Balení: 0.8 + 0.2 l, 0.5 + 0.5 l

Barva: béžová
Balení: 0.8 + 0.4 l

Základy,
plniče
Základy, plniče
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akrylátový plnič HS 4:1

akrylátový plnič HS 5:1

Akrylátový plnič umožňující vytvořit velmi silnou vrstvu.
Rychle schne i při nižších teplotách, velmi snadno se brousí.
Tři barvy pro namíchání jakéhokoli odstínu šedi pro snazší
dosažení krycí schopnosti vrchního laku. Zpracovatelný do 1-2
hodin a brousitelný po 3 hodinách.

Vysoce kvalitní akrylátový plnič, umožňující vytvořit velmi
silnou vrstvu. Krátká doba schnutí, dobrá brousitelnost.
Dostupný v sedmi barvách. Zpracovatelný do 1-2 hodin a
brousitelný po 3 hodinách.

Barva: černá, světle šedá, bílá
Balení: 0.8 + 0.2 l, 4 + 1 l

Barva: béžová, bílá, graﬁtová, černá, červená, šedá, žlutá
Balení: 0.5 + 0.1 l, 0.8 + 0.16 l, 2.5 + 0.5 l

akrylátový plnič mokrý do mokrého WET-ON-WET 3:1

akrylátový plnič 1K

Akrylátový plnič systému ,,mokrý do mokrého“. Je velmi
hutný s malou spotřebou. Výborný rozliv zajistí hladký povrch
a poskytuje dobrou antikorozní ochranu. Rychle schne, hodí
se k rychlému nátěru nových dílů nebo jako oddělující vrstva
pod vodou-ředitelné báze. Určen pro veškeré běžné povrchy
včetně plastů. Zpracovatelný do 4 hodin.

Jednokomponentní akrylátový plnič s dobrou plnící
schopností na veškeré typy povrchů. Odolává atmosférickým
a chemickým vlivům, lehce se brousí. Brousitelný po 30-40
minutách.

Barva: šedá
Balení: 0.75 + 0.25 l

Barva: béžová, šedá
Balení: 0.5 l, 0.8 l

Základy,
plniče
Základy, plniče
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reaktivní základ WASH PRIMER 2:1

epoxidový základ EPOXY PRIMER 10:1

Antikorozní základ na bázi polyvinylové pryskyřice, aplikuje se
v tenké vrstvě. Je ideální na povrchy s horši přilnavosti pro
spojeni dalších vrstev. Bez sloučenin chlóru. Optimální pod
akrylátové produkty, nelze na něj přímo aplikovat polyesterové
tmely! Zpracovatelný do 1 hodiny a suchý za 1 hodinu.

Antikorozní zinkofosfátový základ na bázi epoxidové
pryskyřice výborně odolává působení povětrnostních i
chemických a vlivů. Je odolný vůči vysoké vlhkosti. Vhodný
pro použití na pozink, lehké kovy a ocel na vozidla a v lodním
průmyslu. Zpracovatelný do 8 hodin a suchý za 12 hodin.

Barva: béžová
Balení:0.8 + 0.4 l

Barva: šedá
Balení: 1 kg + 100 g

základ na plasty FILLER FOR PLASTIC
Jednosložkový základ na plastové díly pro zvýšení přilnavosti
následujích produktů. Velmi rychle schne a dobře se brousí.
Je odolný proti působení chemických a atmosférických vlivů.
Neředí se. Brousitelný po 15-30 minutách.
Barva: transparentní
Balení: 1 l

Čiré
laky
Čiré laky
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čirý lak C2007 UHS 2:1

čirý lak HS 2:1 new formula

Akrylátový čirý lak s velmi vysokým podílem sušiny a nízkým
obsahem VOC. Má vynikající rozliv, vysoký lesk a vynikající
odolnost vůči UV záření. Metoda nanášení ½ - 1 vrstva.
Zpracovatelný do 1,5 hodiny a schnutí 10-15 minut (prach)
- 6 hodin suchý - 24 hodin proschnutý. Nabídka obsahuje i
urychlovač schnutí, rozstřikové ředidlo a ředidlo Express.

Akrylátový čirý lak s vysokým podílem sušiny tradičního typu.
Snadná aplikace, vysoký lesk a vynikající odolnost vůči UV záření.
Metoda nanášení 1 - 1 vrstva. Zpracovatelný do 1,5 hodiny
a schnutí 10-15 minut (prach) - 6 hodin suchý – 24 hodin
proschnutý. Nabídka obsahuje i urychlovač schnutí, rozstřikové
ředidlo a ředidlo Express.

Balení: 1 + 0.5 l, 5 + 2.5 l

Balení: 1 + 0.5 l, 5 + 2.5 l

čirý lak DIABOLIC 2:1, lesklý a matný
Vysoce kvalitní akrylátový čirý lak pro opravy povrchů s různým
stupněm lesku, kterého je dosaženo smícháváním lesklého a
matného laku. Snadná aplikace, dokonalý rozliv, tvrdý povrch a
vynikající odolnost vůči UV záření. Metoda nanášení 1 - 1 vrstva.
Zpracovatelný do 1,5 hodiny a schnutí 10-15 minut (prach) - 6
hodin suchý – 24 hodin proschnutý.
Balení: 1 + 0.5 l

Čiré
laky
Čiré laky
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čirý lak IT 07 VHS 2:1

čirý lak 72/35 Scratch Resistant

Akrylátový čirý lak s velmi vysokým podílem sušiny a nízkým
obsahem VOC. Je vhodný pro veškeré typy oprav, snadno
se leští. Metoda nanášení ½ - 1 vrstva. Zpracovatelný do 1,5
hodiny a schnutí 10-15 minut (prach) - 6 hodin suchý - 24
hodin proschnutý. Nabídka obsahuje i urychlovač schnutí,
rozstřikové ředidlo a ředidlo Express.

Akrylátový lak se středním obsahem sušiny vhodný pro
jakýkoli způsob aplikace a to i v nejsilnějších vrstvách.
Vyznačuje se vysokým leskem a tvrdostí povrchu.
Zpracovatelný do 1,5 hodiny a s dobou schnutí 10-15 minut
(prach) - 6 hodin suchý - 24 hodin proschnutý.
Nabídka obsahuje i urychlovač schnutí, rozstřikové ředidlo a
ředidlo Express.

Balení: 1 + 0.5 l, 5 + 2.5 l
Balení: 1 + 0.5 l, 5 + 2.5 l

Ředidla
Ředidla
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ředidla MASTER
akrylátové ředidlo – Thinner for Acrylic Systems
urychlovací ředidlo – Thinner Express
epoxidové ředidlo – Thinner for Epoxy Systems
polyesterové ředidlo – Thinner for Polyester Fillers
Balení: 1 a 5 l

ředidla Inter Troton

urychlovač schnutí DRYING ACCELERATOR

čistič a odmašťovač SILICONE REMOVER

Akrylátová ředidla pro univerzální nebo
speciﬁcké použití.

Přísada pro urychlení reakcí dvou-komponentních
výrobků na bázi akrylových pryskyřic. 2%
urychlovače zkrátí dobu schnutí až o 50%.
Navíc vylepšuje rozliv produktů a jejich konečný
vzhled.

Čistič kovových a plastových podkladů před
lakováním a každou úpravou povrchů.
Odstraňuje nečistoty jako jsou silikony, vosky, tuky,
vazelíny a podobně. Zabraňuje nežádoucím vadám
konečných lakovacích úprav.

Balení: 150 ml

Balení: 1 a 5 l

univerzální ředidlo - Thinner Universal
ředidlo pro čiré laky - Thinner to Acryl Clear Coats
ředidlo pro epoxidové základy - Thinner Epoxy
rozstřikové ředidlo - Fade Out Thinner
Balení: 1 a 5 l

Nástřiky,
nátěry
Nástřiky, nátěry
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ochranný nástřik UBS ANTI-GRAVEL

bitumenový ochranný nástřik INTERGUM

Syntetická pryskyřice, poskytující dlouhodobou antikorozní a
izolační ochranu podvozků a prahů vozidel. Po 1 hodině suchá
pružná vrstva chrání před kamínky, oleji, solí či vodou. UBS lze
přelakovat veškerými akrylátovými výrobky.

Kaučukový ochranný nástřik, poskytující trvalou antikorozní a
izolační ochranu podvozků a prahů vozidel či kovových dílů.
Po 2-3 hodinách suchá vrstva chrání před povětrnostními vlivy.
Nelze přelakovat!

Barva: černá, šedá, bílá
Balení: 1 a 1.5 l v pistolové kartuši

Barva: černá
Balení: 1 l v pistolové kartuši, 1 kg v plechovce na štětku,
500 ml ve spreji

ochranný nástřik 2 v 1 UBS / SEALING COMPOUND

ochranný vosk ML - CAVITY WAX

Syntetická pryskyřice, poskytující antikorozní a izolační
ochranu dílům karosérie a svárům. Působí i jako zvuková
izolace. Lze aplikovat ve formě jemné struktury i silné
,,housenky“. Po 3-4 hodinách je vrstva suchá. Lze přelakovat
veškerými akrylátovými výrobky.

Antikorozní vosková živice pro ochranu uzavřených
částí karoserie - prahů, dveří, kapot. Pronikne do obtížně
dostupných míst a dutin a vytvoří pružný ﬁlm, který vytěsní
vlhkost a brání dalšímu působení vody a soli.
Schne po 2-3 hodinách.

Barva: černá, šedá
Balení: 1 l v pistolové kartuši

Barva: jantarová
Balení: 1 l v pistolové kartuši

Nástřiky,
nátěry
Nástřiky, nátěry
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lepicí a těsnicí PUR hmota SEAM SEALANT

barva na nárazníky BUMPER PAINT

Jednosložková hmota z polyuretanu vytváří na svárech a
spojích pružnou ochrannou vrstvu. Lepí kovové aj. díly s velmi
pevnými spoji. Odolává vodě a mechanickým vlivům, hůře UV
záření. Je brousitelná a přelakovatelná.

Jednosložková, termoplastická barva na plastové díly, jako jsou
nárazníky, zrcátka, mřížky a podobně. Umožňuje docílit jemné
struktury věrně napodobující povrchy plastů a zakrýt menší
nedostatky na těchto dílech. Krátká doba schnutí a velmi
dobrá přilnavost (mimo PE). Barva nemusí být přelakována.

Barva: šedá
Balení: 0.85 kg

Barva: černá
Balení: 0.8 l

těsnicí PUR hmota s hliníkem SEAM SEALANT with AL

nástřiková pistole, ploché štětce

Rychleschnoucí jedno-komponentní těsnicí hmota s přídavkem
hliníkového prachu pro nanášení štětcem na povrchy z oceli,
pozinkované oceli, hliníku, plastů, dřeva, skla a betonu. Hmota k
utěsněni svařovaných spojů a pro lepeni dílů karoserie.
Po zaschnuti zůstává pružná a je přelakovatelná.

Kovová pistole pro aplikaci nástřiků spodků a dutin s regulací
tlaku vzduchu a prodlužující hadičkou.
Tuhý nylonový štětec pro nanášení nástřiků a PUR těsnicích
hmot.
Dostupné v šířkách 25 a 30 mm.

Barva: šedá
Balení: 0.85 kg

Spreje
Spreje
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ochranný nástřik UBS se strukturou

strukturální nástřik na plasty STRUCTURE FOR PLASTIC

Nástřik ze syntetické pryskyřice poskytující dlouhodobou
antikorozní a izolační ochranu podvozků a prahů vozidel.
Vytváří zřetelnou strukturu povrchu. Po 1 hodině suchá vrstva
je pružná a chrání před odletujícími kamínky, oleji, solí či
vodou. Nástřik UBS je přelakovatelný.

Pro obnovu struktury a vzhledu povrchů opravovaných
plastových dílů, jak venkovních (zrcátka, nárazníky), tak i
vnitřních (palubní desky, výplně dveří, středové konzole a
podobně). Nástřik je přelakovatelný.

Barva: černá, šedá
Objem: 500 ml

Barva: černá, šedá, čirá
Objem: 500 ml

akrylová barva černá SEMI MAT/MAT/GLOSSY

akrylátová barva stříbrná na disky kol WHEELSPRAY

Vysoce kvalitní, rychle schnoucí černá barva v různých
stupních lesku. Je určena pro vnitřní i venkovní použití na
kovy, dřevo, sklo a plasty. Barva nebledne a je odolná vůči UV
záření, benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům.

Rychle schnoucí barva vysoké kvality určená pro obnovu
nebo opravu disků kol nebo jejich plastových krytů. Má
velmi dobrou přilnavost a vysokou tvrdost a otěruvzdornost.
Odolává působení benzínu, UV záření, chemickým a
povětrnostním vlivům, takže zůstává stále lesklá.

Stupně lesku: polomat, mat, vysoký lesk
Objem: 500 ml

Barva: stříbrná
Objem: 500 ml

Spreje
Spreje
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antikorozní základ PRIMER 1K

akrylový plnič 2K GREY PRIMER

Rychleschnoucí základ vysoké kvality v různých barvách.
Vhodný jako základový nátěr pro různé povrchy (např. dřevo,
ocel, hliník, sklo, kámen a většinu plastů) nebo pro zakrytí
probrusů základů a plničů. Poskytuje dokonalou ochranu proti
korozi a snadno se brousí.

Dvou-komponentní plnič vhodný pro rychlé opravy
jednotlivých dílů na profesionální úrovni. Určený pro veškeré
kovové povrchy, zaručuje výjimečnou přilnavost, ochranu proti
korozi, rychlé schnutí a snadné broušení za sucha i za mokra.

Barva: šedá, béžová, červená
Objem: 500 ml

Barva: šedá
Objem: 200 ml

akrylový čirý lak CLEAR COAT 1K

akrylový čirý lak CLEAR COAT 2K

Rychleschnoucí, jednosložkový čirý lak s dobrou přilnavostí
na různé lakovací systémy a s trvajícím vysokým leskem.
Zaručuje ochranu proti korozi, odolává škrábancům, benzínu,
chemickým a povětrnostním vlivům.

Rychleschnoucí, dvousložkový čirý lak s vysokým leskem.
Lak se dobře rozlévá a snadno leští. Je odolný proti benzínu,
UV záření a povětrnostním vlivům. Vhodný pro lakování
jednotlivých dílů na profesionální úrovni.

Objem: 500 ml

Objem: 200 ml

Spreje
Spreje
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ochranný nástřik ANTIGRAVEL UBS

bitumenový nástřik INTERGUM

ochranný vosk ML - CAVITY WAX

Syntetická pryskyřice, poskytující
antikorozní a izolační ochranu podvozků
a prahů vozidel. Po 1 hodině suchá
pružná vrstva chrání před kamínky,
oleji, solí či vodou. UBS lze přelakovat
veškerými akryláty.

Kaučukový ochranný nástřik, poskytující
antikorozní a izolační ochranu podvozků
a prahů vozidel či kovových dílů. Po
2-3 hodinách suchá vrstva chrání před
povětrnostními vlivy. Nelze přelakovat!

Antikorozní vosková živice. Pronikne
do obtížně dostupných míst a dutin a
vytvoří ﬁlm, který vytěsní vlhkost a
brání dalšímu působení vody a soli.
Schne po 2-3 hodinách.

Barva: černá
Objem: 500 ml

Barva: jantarová
Objem: 400 ml

akrylátový základ 1K PRIMER šedý

akrylátový čirý lak CLEAR COAT 1K

antikorozní základ ZINC–ALU

Plnící základ s dobrou přilnavostí.
Odolává povětrnostním a mechanickým
vlivům, dobře se brousí. Schne do 45
minut.

Akrylátový lak, aplikovatelný jako vrchní
ochrana na kovy, plasty a dřevo. Odolává
povětrnostním vlivům. Schne do 40 minut.

Základový nástřik obsahující zinek a
hliník. Chrání ocelové povrchy proti
korozi. Díky elektrické vodivosti vhodný
na sváry. Lze aplikovat pod běžné
nátěrové systémy.

Barva: černá, šedá, bílá
Objem: 500 ml

Barva: šedá
Objem: 400 ml

Barva: transparentní
Objem: 400 ml

Barva: šedostříbrná
Objem: 400 ml

Spreje
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akrylátová barva stříbrná

akrylátová barva stříbrná metalická

akrylátová barva stříbrná chromová

Rychleschnoucí barva na disky kol, kryty
kol, malé díly karoserie, dekorace, s velmi
dobrou přilnavostí na většinu běžných
povrchů. Poskytuje ochranu proti korozi,
soli, vodě, odolná proti poškrábání,
benzínu, chemikáliím, UV záření. Nemusí
být přelakována.

Rychleschnoucí barva na disky kol,
kryty kol, malé díly karoserie, dekorace,
s velmi dobrou přilnavostí na většinu
běžných povrchů. Poskytuje ochranu
proti korozi, soli, vodě, odolná proti
poškrábání, benzínu, chemikáliím, UV
záření. Pro dokonalý výsledek je vhodné
její přelakování čirým lakem.

Dekorativní vrchní nástřik s chromovým
vzhledem a vysokým leskem. Lze použít
například na disky kol, drobné díly,
dekorace. Bez obsahu olova. Odolná
povětrnostním vlivům, není ale odolná
vůči poškrábání.

Barva: stříbrná
Objem: 400 ml

Barva: stříbrná
Objem: 400 ml

Barva: stříbrná
Objem: 400 ml

akrylátové barvy černá a bílá

zinková barva s obsahem hliníku

černá barva na nárazníky

ČERNÁ LESKLÁ / MATNÁ / BÍLÁ LESKLÁ
Velmi vydatné barvy na kov, plasty, sklo i
dřevo. Odolávají povětrnostním vlivům,
benzínu, chemikáliím, UV záření. Schnutí
do 20 minut.

Zinková polomatná barva s přídavkem
hliníku. Po aplikaci na kov slouží jako
dokonalá ochrana proti korozi. Může
být použita i jako základní nátěr a po
zaschnutí přelakována nebo překryta
těsnicí hmotou.

Nástřik na plasty s dokonalou
přilnavostí a vysokou kryvostí.
Vhodný pro opravy plastových
nárazníků, nenarušuje jejich strukturu,
odolává škrábancům, nárazům,
chemikáliím i povětrnostním vlivům.

Barva: černá lesklá a matná, bílá lesklá
Objem: 400 ml

Barva: šedostříbrná
Objem: 400 ml

Barva: černá
Objem: 400 ml

Spreje
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odstraňovač barev

základ na plasty

rozstřikové ředidlo

Naruší strukturu starších laků na kovu,
dřevu, plastu, sklu apod. Laky lze poté
odstranit běžnými odmašťovacími
přípravky nebo mechanicky. Nutné
použití osobních ochranných
prostředků.

Základ zvyšuje přilnavost vrchních
nátěrů na plastových površích. Po 10-15
minutách schnutí vytvoří tenký ﬁlm.
Horší přilnavost na PET a POP.
Barva: transparentní

Vysoce kvalitní rozstřikové ředidlo pro
dokonalý přechod vrchních barev nebo
čirých laků při bodových opravách.
Objem: 150 ml

Objem: 400 ml
Objem: 400 ml

víceúčelový ochranný nástřik

odstraňovač koroze

nátěr na rez RUST CONTROL 4v1

Vysoce kvalitní nástřik k přípravě
podkladu z minerálního oleje. Určen k
promazání, ochraně a čistění kovových a
plastových dílů. Zanechává na povrchu
ochrannou vrstvu, která ochraňuje díl
proti korozi. Doporučeno k ošetření
při mazání mechanických dílů, řetězů,
zámků, stejně jako i kontaktů.

Účinné činidlo k uvolnění závitových
spojů a dalších součástí pokrytých korozí.
Odstraňovač koroze má velmi dobrou
zatékavost díky své olejové konzistenci.
Odlučuje vlhkost a má protikorozní
vlastnosti.

Aktivní ochrana před korozí. Slouží jako
základ, antikorozní ochrana, barva a
vrchní lak. Rychleschnoucí a vydatný
nátěr s dokonalou přilnavostí ke všem
běžným povrchům. Je možné jej
nanášet i na velmi zkorodovaná místa.

Barva: transparentní
Objem: 400 ml

Barva: bílá, černá, červená, šedá,
modrá, stříbrná, zelená, žlutá
Objem: 400 ml

Barva: transparentní
Objem: 400 ml

Spreje
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černý kontrolní nástřik pro broušení

čistič brzd

žáruvzdorná barva HI-HEAT

Matový nástřik pomáhá při optické
kontrole povrchu během broušení.
Rychle schne během 5-10 minut.

Vysoce kvalitní čistič brzdových dílů.
Nevede elektrické napětí, zabraňuje
korozi a znečištění. K aplikaci na brzdové
destičky, kotouče, třmeny, trubky a
čelisti.

Rychleschnoucí nástřik, odolávající
vysokým teplotám do 650°C,
chemikáliím
a povětrnostním vlivům. Použití na
výfuky, topidla apod.

Barva: transparentní
Objem: 400 ml

Barva: černá, stříbrná
Objem: 400 ml

bílá teﬂonová vazelína

měděná vazelína

odstraňovač rzi a základ na rez

Kvalitní vazelína k mazání kovových
a plastových dílů. Poskytuje dobrou
přilnavost a mechanickou a teplotní
odolnost. Odolná proti povětrnosti,
slabým kyselinám a otěru. Vynikající
antikorozní vlastnosti. Vodu odpuzující.
Obsahuje teﬂon (PTFE).

Vazelína nejvyšší kvality s vysokým
obsahem mědi k mazání šroubových
spojů. Poskytuje dobrou přilnavost
a teplotní odolnost. Odolná vůči
působení vysokých teplot (do 1100°C),
povětrnostním vlivům a chemikáliím.
Výborná ochrana proti korozi.

RUST FILLER je tekutý odstraňovač rzi a
zároveň slouží jako protikorozní základ.
Zastavuje a neutralituje proces koroze.
Vytváří základovou vrstvu s dobrou
přilnavostí pro další vrstvy (tmel, lak). K
použití v autoopravárenství,
kovovýrobě a podobně.

Barva: bílá
Objem: 400 ml

Barva: měděná
Objem: 400 ml

Barva: transparentní
Objem: 100 ml

Barva: černá
Objem: 500 ml

Příslušenství
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těsnicí PUR hmota v kartuši

pistole pro nástřiky v kartuších

nylonové štětce ploché

Jednosložková hmota z polyuretanu
vytváří na svárech a spojích pružnou
ochrannou vrstvu. Lepí kovové aj. díly
s velmi pevnými spoji. Odolává vodě a
mechanickým vlivům, hůře UV záření. Je
brousitelná a přelakovatelná.

Kovová pistole pro aplikaci nástřiků
spodků a dutin s regulací tlaku vzduchu
a prodlužující hadičkou. Lehká, pevná
konstrukce, samostředicí tryska, plastová
hadička pro uzavřená místa, nastavitelná
šíře a množství nanášeného materiálu.

Štětce s nylonovými štětinami pro
nanášení těsnicích hmot, hmoty
Intergum a podobně.
Dostupné ve dvou šířích: 25 a 30 mm.

lešticí kotouče ø 150 x 50 mm

lešticí kotouče ø 150 x 25 mm

lešticí kotouče ø 150 x 25 mm vaﬂe

Molitanové lešticí kotouče se suchým
zipem.
Bílý: tvrdý, kompaktní kotouč pro hrubé
leštění 2K akrylových laků.
Oranžový: středně tvrdý, pro veškeré typy
laků a způsoby leštění.
Žlutý: měkký kotouč, pro veškeré typy
laků (neodstraňuje zoxidovanou vrstvu
laku), nezanechávám hologramy.
Černý: velmi měkký, určen převážně pro
tmavé laky, odstraňuje stopy po leštění a
odstraňuje hologramy.

Molitanové lešticí kotouče se suchým
zipem.
Bílý: tvrdý, kompaktní kotouč pro hrubé
leštění 2K akrylových laků.
Oranžový: středně tvrdý, pro veškeré typy
laků a způsoby leštění.
Žlutý: měkký kotouč, pro veškeré typy
laků (neodstraňuje zoxidovanou vrstvu
laku), nezanechávám hologramy.
Černý: velmi měkký, určen převážně pro
tmavé laky, odstraňuje stopy po leštění a
odstraňuje hologramy.

Molitanové lešticí kotouče se suchým
zipem.
Bílý: tvrdý, kompaktní kotouč pro hrubé
leštěni 2K akrylových laků.
Oranžový: středně tvrdý, pro veškeré
typy laků a způsoby leštění.
Žlutý: měkký kotouč, pro veškeré typy
laků (neodstraňuje zoxidovanou vrstvu
laku), nezanechává hologramy.
Černý: velmi měkký, určen převážně pro
tmavé laky, odstraňuje stopy po leštění
a odstraňuje hologramy.

Barva: černá, šedá, bílá, béžová
Balení: 310 ml

Příslušenství
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laminátovací sada rychlá

laminátovací sada malá

laminátovací sada velká

Základní sada pro rychlé opravy
laminátováním menšího rozsahu,
karoserií, karavanů, člunů a podobně.
Obsahuje polyesterovou pryskyřici,
tužicí přísadu a skelnou tkaninu.

Malá sada pro laminátování obsahuje
vše potřebné pro provedení opravy:
polyesterovou pryskyřici, tužicí přísadu,
skelnou tkaninu, míchací pravítko,
štětec, jednorázové rukavice a brusný
papír.

Velká sada pro laminátování obsahuje
vše potřebné pro provedení opravy:
polyesterovou pryskyřici, tužicí přísadu,
skelnou tkaninu, míchací pravítko,
štětec, jednorázové rukavice, brusný
papír a míchací kelímek.

Balení: 250 g + 0.25 m2

Balení: 1 kg + 0.5 m2

polyesterová pryskyřice

skelná tkanina

skelná tkanina tkaná

Dvousložková pryskyřice k opravám
nebo výrobě laminátováním. Velmi
dobrá přilnavost ke kovovým
povrchům, dřevu, původnímu laminátu.
Poskytuje vysokou mechanickou
odolnost a umožňuje krátkodobé
vystavení teplotám až do 110°C.
Dobře brousitelná, lze na ni aplikovat
polyesterové tmely. Neaplikujte na
reaktivní základy, jednosložkové
akrylátové a nitrocelulózové výrobky.
Zpracovatelná do 15 minut a brousitelná
po 40 minutách.

Pro výplň polyesterové pryskyřice při
laminátování, opravě karosérií, lodí,
karavanů apod. Vhodné pro opravu
kovových dílů a sklolaminátových
povrchů.

Používá se při výrobě polyesterových
sklolaminátů jako jejich výztuha.
Umožňuje aplikovat větší vrstvy
laminátu a zvyšuje jejich trvanlivost.
Snižuje nezbytné množství pryskyřice
při výrobě laminátů při zvýšení jejich
odolnosti.

Balení: 250 g + 0.25 m2

Barva: transparentní do žluta
Balení: 1 a 5 kg

Hustota: 150 a 300 g/1m2
Balení: 0.5 m2

Hustota: 150, 200 a 400 g/1m2
Balení: 0.5 m2
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