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VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK
farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

3U

Stierka Stemal super

Vápno na bielenie

• 1,8k g / 4 kg / 7 kg / 15 kg

• 6 kg / 12 kg

10
CHEMOLAK

príslušenstvo, doplnky a ostatné

KITTFORT

10
farby univerzálne a na špeciálne použitie

lazúry, laky a ochrana dreva

HELIOS

Eternex V 2019

BORI tenkovrstvá lazúra

• 0100 / 0260 / 0845
• 0,8 kg / 6 kg *

• všetky odtiene
• všetky balenia *

5

* vybrané balenia dostupné na objednávku

CHEMOLAK

farby univerzálne a na špeciálne použitie

Chemopur
G U 2061

10

* vybrané balenia dostupné na objednávku

SLOVLAK

farby univerzálne a na špeciálne použitie

Slovakryl radiátor
• biely / slonová kosť
• 0,75 kg *

• 1 kg / 5 kg / 0,8 l / 4 l *

5

* vybrané balenia dostupné na objednávku

5

* vybrané balenia dostupné na objednávku

PPG PRODUKTY
PRIMALEX

farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

PRIMALEX

Malvena

Beton Efekt

• 1 l / 5 l / 10 l

• 10 l

5
PRIMALEX

farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

5
lazúry, laky a ochrana dreva

BONDEX

lazúry,
lazúry
y, lakyy a ochrana dreva

Lodný lak

Hrubovrstvá lazúra SATIN

• lesk / pololesk
• 0,75 l / 5 l

• všetky odtiene
• všetky balenia

5

5

PRAKTIK

farby univerzálne a na špeciálne použitie

BALAKRYL

Email Praktik Uni

KOV 2v1

• všetky odtiene
• 0,6 l

• všetky odtiene
o
• všetky balenia
b
• akcia pplatí aj na bázy

5

5

farby univerzálne a na špeciálne použitie

VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK
príslušenstvo, doplnky a ostatné

MOTIP

PRESTO
• komplet sortiment

5

* vybrané balenia dostupné na objednávku

BKP

príslušenstvo, doplnky a ostatné

KITTFORT

Polykar Lamino

Hydroxid sodný

• 0,25 kg

• 500 g / 1 kg

5
ELASTIK

Benzínový čistič
technický

10
príslušenstvo, doplnky a ostatné
né

SPOKAR

Štetec plochý 81267
• č. 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4

• 350 g / 3,4 l / 9 l *

10

* vybrané balenia len na objednávku

príslušenstvo, doplnky a ostatné

10

príslušenstvo, doplnky a ostatné

PPG PRODUKTY

Betón ako stavebný materiál v exteriéri pozná určite
každý. Viete si ale predstaviť jeho umiestnenie
v interiéri? Posledné roky, či už v zahraničí alebo u nás,
sa dostáva betón stále viac do popredia.

len od fantázie a šikovnosti človeka, ktorý aplikáciu
tejto stierky vykonáva. Každé prevedenie je osobité a
preto sa radí medzi dekoračný produkt, ktorý bude
odlišovať Váš interiér od fádnych farieb.

Častokrát býva súčasťou industriálnych interiérových
dizajnov, ale nie je ani neobvyklé nájsť ho v útulne
zariadených domoch ako estetický doplnok. Stal sa
súčasťou a kreatívnou inšpiráciou mnohých interiérových dizajnérov. Betón najlepšie vynikne v kombinácii
s drevom. Poznáme betónové podlahy, betónové steny,
ale aj pomerne veľké množstvo betónových dekorácií.

Postup aplikácie:

Najdostupnejšie na trhu sú betónové stierky do interiéru. Predstavujú ručnú metódu, ktorou sa vytvára tenká
vrstva, ktorá vyzerá ako masívny pohľadový betón.
Medzi výhody betónovej stierky patrí, že ňou možno
odstrániť vady zo steny, má širokú variabilitu farieb a
najmä je použiteľná na takmer všetky dostupné
povrchy. Predovšetkým však na omietku a na sadrokartón. Preto sme prišli na trh s novým výrobkom
PRIMALEX Beton Efekt.

1. Pre zhotovenie imitácie betónu potrebujeme mať
pripravený súdržný hladký povrch, ktorý pred samotnou aplikáciou PRIMALEX Beton Efekt natrieme
penetračným náterom.
2. Samotnú aplikáciu vykonávame pomocou benátskeho hladidla.
Stierka sa dodáva v bielom prevedení a je možné ju
tónovať do rôznych odtieňov na kolorovacích strojoch
spoločnosti PPG.
Príklad vytvorenia rôznych dekoračných efektov
PRIMALEX Beton Efekt:

Efekt oceľových debničiek

PRIMALEX Beton Efekt je jemnozrnná pigmentovateľná
stierka podobná minerálnej omietke s obsahom kremičitého piesku. Je dôveryhodnou imitáciou betónu v
rôznych formách a štruktúrach. Výsledný efekt závisí

Efekt hladkého betónu

VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK

*Akcia platí pre Balakryl UNI Mat, Lesk a Satin 0,7 kg

Fotograﬁe sú ilustračné. Akcia platí od 1.9.2019 do 30.9.2019.
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

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

