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VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK

príslušenstvo, doplnky a ostatné

ELASTIK

• 9 l 

Riedidlo S 6005

10

príslušenstvo, doplnky a ostatné

BKP

• ochrana ústredného kúrenia
• 500 ml

Topekor

10
príslušenstvo, doplnky a ostatné

HENKEL

• prístroj na pohlcovanie vlhkosti
• biely / modrý / do kúpeľne
• 450 g

Ceresit Stop plesni AERO 360°

10
príslušenstvo, doplnky a ostatné

HENKEL

• náhradné tablety do prístroja 
   na pohlcovanie vlhkosti
• 2 x 450 g

Ceresit Stop plesni AERO 360°

10

príslušenstvo, doplnky a ostatné

HENKEL

• obnovovač silikónov
• biely 
• 100 ml

Ceresit RENEW

10

lazúry, laky a ochrana dreva

• dlhodobá preventívna ochrana dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu 
   a hubám
• bezfarebný / hnedý /
   zelený
• 1 kg / 5 kg

Bochemit® QB Hobby

10

BOCHEMIE

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.



lazúry, laky a ochrana dreva

BONDEX

• špeciálny pastovitý prípravok na báze včelieho vosku 
   ideálny na záhradný nábytok
• bezfarebný
• 0,25 l

Vosk

5

lazúry, laky a ochrana dreva

• be
• 0,

BALAKRYL

• rýchloschnúca vodou riediteľná tenkovrstvá lazúra na všetky druhy dreva 
   v interiéri a exteriéri
• hlbková ochrana s vysoko dekoračným vzhľadom
• všetky odtiene
• 0,7 kg / 2,5 kg 
   / 9 kg

Dixol

5

PPG PRODUKTY

farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

lazúry laky a ochrana dreva

PRIMALEX

• interiérový náter s vysokou oteruvzdornosťou 
   a krycou schopnosťou, matný
• biely
• 1 l / 4 kg / 7,5 kg / 15 kg / 25 kg / 40 kg

Plus

5

farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

PRIMALEX

• farebný interiérový náter s vysokou oteruvzdornosťou a krycou schopnosťou      
• pastelové odtiene
• 3 kg / 7,5 kg

Plus farebný

5

farby univerzálne a na špeciálne použitie

PRIMALEX

• na priame ochranné nátery ocele, železa, hliníka a liatiny 
   v interiéri i exteriéri
• všetky odtiene
• 0,75 l / 2,5 l

Jednovrstvová farba 2v1

5

farby interiérové, fasádne, penetrácie, omietky, stierky

PRIMALEX

• interiérový náter s jemnou zrnitosťou na tvorbu štukovej štruktúry 
   či na zakrytie drobných nerovností
• tónovateľná
• všetky odtiene
• 1 l / 5 l

Textúra

5



VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK

príslušenstvo, doplnky a ostatnép

SPOKAR

• plochý štetec na univerzálne použitie
• č. 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4

Štetec plochý EVO 81267

10

príslušenstvo, doplnky a ostatné

ESMAL

• stierková omietka na povrchové úpravy
• 1,8 kg / 4 kg / 7 kg / 15 kg

Stemal super

10

farby univerzálne a na špeciálne použitie

MOTIP

• samozákladový email na kov, drevo a betón
• všetky odtiene

Alkyton

5

farby univerzálne a na špeciálne použitie

CHEMOLAK

• vrchná polyuretánová dvojzložková farba 
   ako vrchný náter 
   na kovové podklady 
• lesklá 
• všetky odtiene
• 0,8 kg / 4 kg / 8 kg

Chemopur E

5

farby univerzálne a na špeciálne použitie

• vrchná poly
   ako vrchný 
   na kovové p
• lesklá
• všetky odtie
• 0,8 kg / 4 k

CHEMOLAK

• akrylátová farba matná na značenie asfaltových 
   a betónových plôch
• všetky odtiene
• 0,75 l / 5 kg / 10 kg

Uniakryl S 2822

5

farby univerzálne a na špeciálne použitie

• všetky

KITTFORT

• vypaľovacia silikónová žiaruvzdorná farba
• čierny / strieborný
• 80 g / 400 g

Aluksyl

10



PPG PRODUKTY

Predstavy zákazníkov o tvrdej farbe 
nadobúdajú nové kontúry. Prichá-
dzame na trh s novou náterovou 
hmotou s veľmi vysokou tvrdosťou a 
odolnosťou. Predstavujeme výrobok 
Contour Aqua-PU od výrobcu 
SIGMA. S týmto výrobcom ste sa už 

mali možnosť stretnúť v podobe výrobku Memo Paint 2K, ktorý vytvára 
transparentný popisovateľný film na rôznych povrchoch v domácnosti 
či v kancelárii vašich zákazníkov. Vráťme sa však k jedinečnej  moder-
nej polyuretánovej náterovej hmote Contour Aqua-PU Satin, ktorá má 
okrem extrémnej tvrdosti aj odolnosť voči poškriabaniu, kožnému 
tuku a potu rúk. Takáto odolnosť je potrebná na miestach, kde sa 
náteru často dotýkame, ako to sú hlavne dvere. Inovatívna technológia 
LTA+ vytvára sklovitý, veľmi odolný náterový film.

Sigma Contour Aqua-PU Satin je vodouriediteľná náterová hmota 
určená okrem dreva aj na kov a tvrdené plasty. Podklad je potreb-
né pripraviť bežným spôsobom, použiť vhodný základ na drevo, pričom 
vlhkosť dreva by mala byť okolo 15%. Takisto je potrebné aplikovať 
základnú farbu aj na kov. Pri aplikovaní na starý náter je potrebné film 
narušiť brúsnym papierom a povrch zbaviť prachu a umyť. Popraskané 
nátery je potrebné odstrániť. Pred použitím by mal byť produkt dôklad-
ne premiešaný. V prípade potreby je možné riediť čistou vodou, no 
preriedenie môže zapríčiniť, že vznikne nedokonalý náterový film, čo 
môže predĺžiť čas schnutia. Veľké plochy je najlepšie natierať valčekom 
z mikrovlákna. Počas lakovania by teplota podkladu a okolia mala byť 
vyššia ako 10 °C. Nižšia teplota predlžuje dobu zasychania.

Priemyselné nátery SIGMA

Korózia - je to prirodzený proces starnutia kovu, ale zároveň neželaný 
stav, ktorý nás stojí skoro 4% HDP. Omnoho jednoduchšie a ekonomic-
kejšie je korózii predísť vhodne zvoleným náterovým systémom. A v 
tom je sila priemyselných produktov SIGMA - ochrániť kovy pred 
vznikom korózie.
 
Naše najpredávanejšie produktové skupiny sú:

SigmaCover - odolné epoxidové nátery vhodné na ochranu nových 
konštrukcií aj údržbu starších systémov
SigmaDur - vysoko odolné systémy vhodné do agresívneho prostredia
SigmaFast - rýchloschnúce nátery vhodné na kovové konštrukcie
Sigmarine - jednozložkové alkydové nátery navrhnuté na ochranu 
oceľových konštrukcií v ľahkom priemysle
SigmaZinc - vysoko kvalitné základné nátery s obsahom zinkového 
prášku
Steelguard - napeňovacie nátery na ochranu oceľových konštrukcií 
pred požiarom
Sigmaguard - nátery vhodné na skladovacie nádrže
Sigmatherm - nátery odolávajúce vysokým prevádzkovým teplotám
Sigmaweld - shopprimery pre ochranu ocele počas rezania, zvárania 
a dopravy

Keďže téma ochranných náterov je zložitejší proces, ktorý si vyžaduje  
viac znalostí tejto problematiky, zodpovedať vaše otázky je pripravený 
náš technicko-obchodný zástupca pre priemyselné nátery:

Marian Florek  |  0911 977 160  |  marian.florek@ppg.com



Fotografie sú ilustračné. Akcia platí od 1.10.2018 do 31.10.2018.

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

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

Veľkosklady - logistické centrá:

VEĽKOOBCHODNÝ LETÁK


