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Prémiový biely interiérový umývateľný náter

5+1

Pri nákupe 6 ks
Primalex Essence
biela v rovnakom
balení získate 1 ks
rovnakej veľkos .
za 0,01 € bez DPH

Nezabudnutelný,
prakticky
nezničitelný
smaltovaný

hrnček

Ku každému kartónu 0,7 kg balení v rovnakom
farebnom odtieni vám darujeme 6 hrnčekov.
Hrnček vám darujeme aj ku každému 2,5 kg a 9 kg baleniu.
*Akcia je limitovaná počtom hrnčekov. Hrnček (český výrobca Smaltum, objem 0,35 l) vám bude fakturovaný za 0,01 € bez DPH/ks.

RIEDITEĽNÁ

DARČEK
za

10 €

VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK
príslušenstvo, doplnky a ostatné

lazúry, laky a ochrana dreva

BKP

BOCHEMIE

Polykar Lamino

Bochemit® OPTI F

• dvojzložková polyesterová
laminovacia súprava
pre drobné opravy
• 0,25 kg

• fungicidný a insekticidný vodou riediteľný koncentrát na ochranu dreva
• bezfarebný / hnedý /
zelený
• 1 kg / 5 kg
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Kittfort

Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
príslušenstvo, doplnky a ostatné

príslušenstvo, doplnky a ostatné

ELASTIK

HENKEL

Riedidlo C 6000

Pattex One For All

• na riedenie nitrocelulózových
náterových látok a hmôt
•9l

• montážne lepidlá
• High Tack 440 g /
Universal 389 g /
Express 390 g /
Crystal 290 g
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príslušenstvo, doplnky a ostatné

príslušenstvo, doplnky a ostatné

KITTFORT

KITTFORT

Hydroxid sodný

Vápno na bielenie

• na čistenie odpadnu a potrubia
• 500 g / 1 kg

• hasené vápno
• 6 kg / 12 kg
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PPG PRODUKTY
farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

lazúry, laky a ochrana dreva

PRIMALEX

BONDEX
BO

Fortissimo

Perfect
Pe

• biela umývateľná
interiérová farba
• 1,5 kg / 4 kg /
7,5 kg / 15 kg

• vo
vodou riediteľná tixotropná lazúra na drevo
všetky odtiene
• vš
• 00,75 l / 2,5 l
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lazúry, laky a ochrana dreva

lazúry, laky a ochrana dreva

BONDEX

BALAKRYL

MATT

Telux

• tenkovrstvá syntetická lazúra na drevo
• všetky odtiene
• 0,75 l / 2,5 l / 5 l

• rýchloschnúca vodou riediteľná hrubovrstvá lazúra
• všetky odtiene
• 0,7 kg / 2,5 kg
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farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

BALAKRYL

PRIMALEX

UNI +20% MAT / LESK

Vrchná farba MAT / LESK

• vodou riediteľná univerzálna vrchná farba
• biely
• 0,7 kg + 20%

• vhodná na vrchné nátery
dreva a kovu
v interiéri i exteriéri
• všetky odtiene
• 0,75 l / 2,5 l / 5 l

len do vypredania zásob
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VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK
farby univerzálne a na špeciálne použitie

MOTIP

PRESTO
• komplet sortiment

5
CHEMOLAK

farby univerzálne a na špeciálne použitie

CHEMOLAK

farby univerzálne a na špeciálne použitie

Eternex V 2019

Chemopur G U 2061

• latexová vonkajšia farba pololesklá
• 0,8 kg / 6 kg / 12 kg

• základná polyuretánová
dvojzložková farba matná
• 1 kg / 5kg / 10 kg
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príslušenstvo, doplnky a ostatné

farby univerzálne a na špeciálne použitie

SPOKAR

SLOVLAK

Štetec zárohový PROFI

Slovakryl radiátor

• na prácu na tažko dostupných miestach
• č. 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3

• interiérová a exteriérová farba na povrchovú ochranu
kovu s dekoratívnym účinkom
• biely / slonovinová kosť
• 0,75 kg

10

5

PPG PRODUKTY

Prečo sa drevo ošetruje vrchnými nátermi
Každé drevo, ktoré zostane bez ochrany, začne po čase vykazovať
nežiadúce farebné zmeny. Pokiaľ je drevo umiestnené vonku, pôsobia
naňho vonkajšie vplyvy, ako sú voda a UV žiarenie. K tomu môžeme
pridať drevokazný hmyz, plesne, huby a drevo môže byť čoskoro
nenávratne poškodené. Predísť tomu môžeme použitím rôznych druhov
napúšťadiel a lazúr. Nesmieme zabudnúť ani na to, že po použití lazúry
sa zvýrazní štruktúra dreva, čím docielime aj dekoračný efekt.

Príprava a použitie tixotropnej lazúry Bondex Perfect
Prvá zásada pri natieraní dreva je, že drevo musí byť pevné, suché
(spravidla je povolená 10 až 12%-ná vlhkosť), zbavené všetkých
nečistôt, plesní, zamodrenia a prebrúsené do hladka. Môžeme použiť
kefu, brúsny papier alebo elektrickú brúsku (napr. vibračnú). Ak bolo
drevo predtým natierané, je nevyhnutné, aby bol starý náter odstránený.
Lazúra Bondex Perfect je však vhodná aj na neopracované drevo a
vďaka svojej konzistencii je určená predovšetkým na nátery okien a
dverí. Používa sa hlavne v exteriéri, ale je vhodná aj do interiéru.
Pokiaľ budeme natierať drevo v exteriéri, je vhodné pred samotným
náterom použiť fungicídne napúšťadlo. K lazúre Bondex Perfect je
najvhodnejšie použiť Primalex fungicídne napúšťadlo na drevo
alebo Balakryl fungicídne napúšťadlo na drevo. Sú to bezfarebné
napúšťadlá, ktoré nám zabezpečia dlhodobú ochranu pred zamodrením, plesňami, hubami a drevokazným hmyzom.

Aplikácia tixotropnej lazúry Bondex Perfect
Po kvalitnej príprave podkladu môžeme pristúpiť k aplikácii tixotropnej
lazúry Bondex Perfect. Samotný náter lazúry vykonávame štetcom.
Pred nanášaním je potrebné lazúru jemne premiešať. Lazúra je síce
riediteľná vodou, ale riedenie nie je potrebné. Lazúru nanášame tak,
aby na povrchu zostala súvislá vrstva. Keďže je lazúra tixotropná,
nemusíme sa báť jej stekania pri natieraní nad hlavou či zvislých plôch.
Vďaka nano časticiam sa na povrchu vytvára dlhodobá unikátna UV
ochrana dreva. Navyše Bondex Perfect obsahuje účinné látky, ktoré
zabezpečujú dlhodobú ochranu proti hubám a zamodreniu. Na povrchu
sa zvýraznia letokruhy a vyznie prirodzený charakter dreva. Keďže je
lazúra na vodnej báze, rýchlo zasychá (na dotyk už za 30min.) a druhý
náter tak môžeme aplikovať už za 3 hodiny. Nezabudnime pred aplikáciou druhej vrstvy spraviť prebrúsenie natretého povrchu a odstrániť
prach z brúsenia, aby nám zostal krásny hladký povrch.
Náradie je potrebné umyť vodou a mydlom hneď po skončení natierania.
Ak by sme chceli docieliť ešte krajší hodvábny vzhľad, môžeme ešte
pred prvým náterom lazúrou Bondex Perfect spraviť jeden náter
lazúrou Bondex Matt.
Na záver treba podotknúť, že žiadny náter nevydrží naveky. Všeobecne
platí, že lazúry natreté na dreve v interiéri vydržia pri dodržaní aplikačných postupov aj desiatky rokov. V exteriéri je to zložitejšie. Najdlhšie
vydržia nátery, ktoré sú na menej exponovaných miestach, to znamená,
že na ne nepôsobí priame slnko. Práve UV žiarenie je najsilnejším
činiteľom pri životnosti náteru. Ideálne je spraviť oživovací náter po cca
4 rokoch a nečakať, až pôvodný náter začne úplne degradovať. Tak sa
môžeme vyhnúť náročnej rekonštrukcii náteru.

VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK

PREVENTÍVNA
DLHODOBÁ OCHRANA
HMYZ

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Fotograﬁe sú ilustračné. Akcia platí od 1.9.2018 do 30.9.2018.
Tlačové chyby sú vyhradené. Zmena cien a sortimentu vyhradená.
V prípade nedostupnosti tovaru je možné akciové výrobky záväzne
objednať. Letákové beneﬁty k produktom Vám budú fakturované
za 1 cent/ks. Ceny sú uvádzané bez DPH.
Centrála: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 01001 Žilina

www.ppgdeco.sk

HUBY

PLESNE

www.bochemie.sk

Veľkosklady - logistické centrá:
Logistické centrum Petrovany
Vysielač 573
082 53 Petrovany
Tel.: +421 517 480 288
Fax: +421 517 480 299
dl-lcp@ppg.com

Distribučné centrum Modřice
U Vlečky 1152
664 42 Modřice, Česká republika
Tel.: +421 (41) 707 87 15
Fax.: +421 (41) 707 87 35
dl-lcr@ppg.com

