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 DECO aEROsOL LinE

 MOTO aEROsOL LinE

 TECHnO aEROsOL LinE

DECORATION 400 ml lakiery uniwersalne na bazie rozpuszczalnikowej  2
ECO REVOLUTION 400 ml akrylowe lakiery uniwersalne na bazie wodorozcieńczalnej   3 
DECORATION MATT 400 ml lakiery uniwersalne w wykończeniu satynowo-matowym  4
ANTICORROSIVE PRIMER 400 ml antykorozyjne farby podkładowe  5 
CHROME EFFECT 400 ml lakiery o efekcie metalu chromowanego  5
CHROME EFFECT 150 ml lakiery o efekcie metalu chromowanego  5
HIGH TEMPERATURE 400 ml lakiery odporne na wysoką temperaturę  5
PLASTIC PRIMER 400 ml podkład do plastików  6
FLUORESCENT 400 ml lakiery fluorescencyjne  6

ACRYL METALLIC 400 ml akrylowe lakiery metalizowane  6
ACRYL CAR LINE 500 ml lakiery akrylowe do drobnych poprawek lakierniczych  7
ACRYL CAR LINE 150 ml lakiery akrylowe do drobnych poprawek lakierniczych  7
ACRYL PRIMER 1K 500 ml antykorozyjne farby podkładowe  7
ACRYL PRIMER 150 ml antykorozyjne farby podkładowe  7
RUST BLOCKER  400 ml skuteczny system zapobiegania rdzy 4w1   8
PLASTI SKIN 400 ml elastyczna folia szybkoschnąca  9
MILITARY PAINT 400 ml antyrefleksyjna farba do kamuflażu   10
MEGAFELGA 500 ml akrylowe lakiery do malowania felg i kołpaków  11
MEGABAMP 500 ml akrylowe lakiery do malowania zderzaków  11
KONTROLLACK 500 ml lakier kontrolny do prac lakierniczo–blacharskich  11
BRAKE CALIPER 400 ml lakiery do malowania zacisków hamulcowych  12
BRAKE CLEANER 600 ml aktywny środek do czyszczenia hamulców  12
CAN GAS 400 ml półprodukt do nabijania z zaworem żeńskim  12
GRAVICAR HS 500 ml środek do konserwacji karoserii „baranek”  13
MASTICAR UBC 500 ml środek do konserwacji podwozia na bazie bitumenu  13
MOVICAR ML 500 ml środek do konserwacji profili zamkniętych  13

ZINC METALLIC 400 ml cynk metaliczny  14
ZINC METALLIC 600 ml cynk metaliczny  14
ZINC PRIMER 400 ml podkład cynkowy o zawartości 97% czystego cynku 14
PENETRATING OIL MoS2 400 ml odrdzewiacz z dwusiarczkiem molibdenu  15
SILICON SPRAY 400 ml hydrofobowy smar do konserwacji  15
CHAIN SPRAY 400 ml smar do łańcuchów i przekładni  15
CONTACT SPRAY 400 ml środek do usuwania wilgoci w instalacjach elektrycznych  16
STOP MARTEN 400 ml środek przeciwko kunom   16
FOAM CLEANER 400 ml uniwersalna pianka do czyszczenia  16
DECO PLADUR 400 ml strukturalne zaprawki do niemieckich blach dachowych typu pladur 17
DECO DACH 400 ml akrylowe zaprawki do blach dachowych  17
NEW BATH 500 ml dwuskładnikowa emalia do renowacji wanien  18
EPOXY KERAMIK 400 ml lakier do malowania wanien i innych urządzeń AGD  18
ECO KALORYFER 400 ml farba do kaloryferów na bazie wodorozcieńczalnej  18
RENOVATOR KALORYFER 400 ml akrylowy lakier do renowacji kaloryferów   19
RENOVATOR AGD 400 ml akrylowy lakier do renowacji AGD    19
COCKPIT 600 ml środek do czyszczenia deski rozdzielczej i innych plastików  20
PISTOLSPRAY aplikator do aerozoli  20
FLUOMARKER 500 ml znacznik dla geodezji, budownictwa i leśnictwa  20
PREZENTERY modułowe regały do ekspozycji aerozoli  21

DECO COLOR ® najlepiej postrzegany brand 
farb i lakierów w aerozolu. 
Oferujemy profesjonalne produkty dla 
dekoracji, motoryzacji i przemysłu.
nasza misja to doskonała jakość w najlepszej cenie. 
Wyjątkowy design opakowań. 
Bezpieczny towar wyprodukowany zgodnie 
z aktualnymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
Bez freonu, w 100% wolny od ołowiu. 
szeroki asortyment DECO COLOR® aerosol line 
to gwarantowany sukces handlowy. 
Zaufaj naszemu doświadczeniu…

Zamówienia realizujemy w ciągu 24 h. 
Dysponujemy własną bazą magazynową 1600 m².

Obsługujemy rynek polski a także rynki europejskie, 
takie jak: białoruski, bułgarski, chorwacki, czeski,
estoński, fiński, litewski, łotewski, maltański, mołdawski, 
niemiecki, norweski, rosyjski, ukraiński, rumuński,  
słowacki, węgierski i kazachski.

Zapraszamy do współpracy

Zaufaj
naszemu doświadczeniu
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DECORaTiOn ECO REvOLUTiOn

LaKiER BEZPOŚREDniO na sTYROPian

profesjonalne lakiery ogólnego stosowania w 36 kolorach RAL 
na bazie rozpuszczalnikowej

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

10 000 400 5906739721214 Decoration Ral 1015 Beżowy 12

10 010 400 5906739721320 Decoration Ral 1018 Żółty cynkowy 12

10 001 400 5906739720019 Decoration Ral 1023 Żółty 12

10 011 400 5906739721221 Decoration Ral 1028 Żółty melon 12

10 020 400 5906739720026 Decoration Ral 2004 Pomarańczowy 12

10 021 400 5906739721238 Decoration Ral 3000 Czerwony ognisty 12

10 030 400 5906739720033 Decoration Ral 3003 Bordowy 12

10 031 400 5906739721245 Decoration Ral 3004 Purpurowy 12

10 032 400 5906739721337 Decoration Ral 3009 Czerwony tlenkowy 12

10 040 400 5906739720040 Decoration Ral 3020 Czerwony 12

10 050 400 5906739720057 Deco Color Ral 4003 Różowy 12

10 060 400 5906739720064 Decoration Ral 4005 Fioletowy 12

10 061 400 5906739721368 Decoration Ral 4006 Fuksja 12

10 070 400 5906739720071 Decoration Ral 5002 Granatowy 12

10 071 400 5906739721252 Decoration Ral 5003 szafirowy 12

10 072 400 5906739721269 Decoration Ral 5010 niebieski ciemny 12

10 080 400 5906739720088 Decoration Ral 5015 niebieski 12

10 090 400 5906739720095 Decoration Ral 5021 Turkusowy 12

10 100 400 5906739720101 Decoration Ral 6005 Zielony ciemny 12

10 101 400 5906739721276 Decoration Ral 6018 Zielony jasny 12

10 110 400 5906739720118 Decoration Ral 6029 Zielony 12

10 120 400 5906739720125 Decoration Ral 7001 szary 12

10 125 400 5906739720903 Decoration Ral 7005 szary mysi 12

10 121 400 5906739721283 Decoration Ral 7016 antracyt 12

10 122 400 5906739721290 Decoration Ral 7035 szary jasny 12

10 124 400 5906739721351 Decoration Ral 8003 Brązowy gliniasty 12

10 123 400 5906739728206 Decoration Ral 8004 Brązowy miedziany 12

10 130 400 5906739720132 Decoration Ral 8011 Brązowy orzech 12

10 131 400 5906739721313 Decoration Ral 8017 Brązowy czekolada 12

10 140 400 5906739720149 Decoration Ral 9005 Czarny połysk 12

10 150 400 5906739720156 Decoration Ral 9005 Czarny mat 12

10 160 400 5906739720163 Decoration Ral 9006 aluminium 12

10 170 400 5906739720170 Decoration Ral 9010 Biały połysk 12

10 180 400 5906739720187 Decoration Ral 9010 Biały mat 12

10 190 400 5906739720194 Decoration Ral 0000 Bezbarwny 12

10 200 400 5906739720200 Decoration Ral 0000 Złoty 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

16 201 400 5906739723102 Eco Revolution Ral 1015 Beżowy 12

16 202 400 5906739721108 Eco Revolution Ral 1023 Żółty 12

16 203 400 5906739721207 Eco Revolution Ral 1028 Żółty melon 12

16 204 400 5906739721306 Eco Revolution Ral 2004 Pomarańczowy 12

16 205 400 5906739721405 Eco Revolution Ral 3000 Czerwony ognisty 12

16 206 400 5906739721504 Eco Revolution Ral 3003 Bordo 12

16 207 400 5906739723201 Eco Revolution Ral 3004 Purpura 12

16 208 400 5906739721603 Eco Revolution Ral 3020 Czerwony 12

16 209 400 5906739723300 Eco Revolution Ral 4003 Różowy 12

16 210 400 5906739723409 Eco Revolution Ral 4005 Fioletowy 12

16 211 400 5906739721702 Eco Revolution Ral 4006 Fuksja 12

16 212 400 5906739721801 Eco Revolution Ral 5002 Granatowy 12

16 213 400 5906739723416 Eco Revolution Ral 5003 szafirowy 12

16 214 400 5906739721900 Eco Revolution Ral 5010 niebieski ciemny 12

16 215 400 5906739722006 Eco Revolution Ral 5015 niebieski 12

16 216 400 5906739723607 Eco Revolution Ral 5021 Turkusowy 12

16 217 400 5906739722105 Eco Revolution Ral 6005 Zielony ciemny 12

16 218 400 5906739722204 Eco Revolution Ral 6018 Zielony jasny 12

16 219 400 5906739722303 Eco Revolution Ral 6029 Zielony 12

16 220 400 5906739722402 Eco Revolution Ral 7001 szary 12

16 221 400 5906739723706 Eco Revolution Ral 7016 antracytowy 12

16 222 400 5906739722501 Eco Revolution Ral 8011 Brąz orzech 12

16 223 400 5906739723805 Eco Revolution Ral 8017 Brąz czekolada 12

16 224 400 5906739722600 Eco Revolution Ral 9005 Czarny połysk 12

16 225 400 5906739722709 Eco Revolution Ral 9005 Czarny mat 12

16 227 400 5906739722808 Eco Revolution Ral 9010 Biały połysk 12

16 228 400 5906739722907 Eco Revolution Ral 9010 Biały Mat 12

16 229 400 5906739723003 Eco Revolution Ral 0000 Bezbarwny 12

Uniwersalny lakier syntetyczny na bazie rozpuszczalnika, do malowania powierzchni z metalu, drewna, cerami-
ki, szkła, wikliny, kartonu, tkanin, kwiatów żywych i sztucznych oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. 
szerokie zastosowanie zarówno w pracach hobbystycznych, jak i profesjonalnych w domu, ogrodzie, motory-
zacji i przemyśle. szczególnie praktyczny do prac artystycznych i dekoracyjnych. 

Uwaga. na powierzchnie PUR, Ps, Pa, EPDM, aBs, GfK, Hart – PvC zastosuj podkład zwiększający przyczepność 
- Plastic Primer DECO COLOR    najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15 -25°C    Bar-
dzo dobre krycie malowanej powierzchni    Wysoki połysk    Krótki czas schnięcia: 10 -15 min; nieprzylepny: 
30-40 min; całkowite utwardzenie: 24h    Wydajność: 1,5 -2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrot-
nej aplikacji     Wysoka odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne    Bogata kolorystyka: 36 najpopular-
niejszych kolorów w numeracji RaL    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

* wyprodukujemy każdy kolor RaL – o szczegóły zapytaj handlowca

ekologiczne lakiery uniwersalne na bazie wodorozcieńczalnej
do stosowania bezpośrednio na styropian

Wysokiej jakości akrylowy lakier na bazie wodorozcieńczalnej, idealny do stosowania bezpośrednio na styro-
pian a także do malowania powierzchni z metalu, drewna, ceramiki, szkła, wikliny, kartonu, tkanin, kwiatów 
żywych i sztucznych, oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. Lakier bez agresywnego zapachu, przy-
jazny dla środowiska i człowieka. 

Produkt z przeznaczeniem przede wszystkim dla artystów i dekoratorów. 
Posiada także szerokie zastosowanie zarówno w pracach hobbystycznych, jak i profesjonalnych w domu, 
ogrodzie, motoryzacji i przemyśle. 

Uwaga. na powierzchnie PUR, Ps, Pa, EPDM, aBs, GfK, Hart – PvC zastosuj podkład zwiększający przyczepność 
- Plastic Primer DECO COLOR    najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C    Wyjąt-
kowa siła krycia malowanej powierzchni    Kolory intensywne i nasycone    Krótki czas schnięcia: 20-30 min  
  nieprzylepny: 60 min; Całkowite utwardzenie: po 24 h    Uchybienia w trakcie malowania można korygować 

do 20 min po aplikacji    Odporny na działanie wody i wilgoci dopiero po 5-6 dniach    Wyjątkowo odporny na 
promieniowanie Uv    Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Twar-
da powłoka akrylowa wyjątkowo odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne    Bogata kolorystyka: 28 
najpopularniejszych kolorów w numeracji Ral    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

* wyprodukujemy każdy kolor RaL – o szczegóły zapytaj handlowca
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DECORaTiOn MaTT anTiCORROsivE PRiMER 

CHROME EFFECT

HiGH TEMPERaTURE

profesjonalne lakiery ogólnego stosowania w wykończeniu  
satynowo-matowym w 20 kolorach RAL

na bazie rozpuszczalnikowej

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

190 001 400 5906739721627 Decoration Matt Ral 0000 Bezbarwny 12

191 015 400 5906739721634 Decoration Matt Ral 1015 Beżowy 12

191 023 400 5906739721641 Decoration Matt Ral 1023 Żółty 12

192 004 400 5906739721658 Decoration Matt Ral 2004 Pomarańczowy 12

193 000 400 5906739721665 Decoration Matt Ral 3000 Czerwony ognisty 12

193 005 400 5906739721672 Decoration Matt Ral 3005 Bordo wino 12

194 000 400 5906739721689 Decoration Matt Parma Trendy fioletowy 12

194 003 400 5906739721696 Decoration Matt Ral 4003 Różowy 12

194 005 400 5906739728411 Decoration Matt Ral 4005 Fioletowy 12

194 006 400 5906739721719 Decoration Matt Ral 4006 Fuksja 12

195 005 400 5906739721726 Decoration Matt Ral 5005 niebieski 12

195 015 400 5906739721733 Decoration Matt Ral 5015 niebieski 12

196 018 400 5906739721740 Decoration Matt Ral 6018 Zielony jasny 12

196 029 400 5906739721757 Decoration Matt Ral 6029 Zielony 12

197 001 400 5906739721764 Decoration Matt Ral 7001 szary 12

197 016 400 5906739721771 Decoration Matt Ral 7016 antracyt 12

197 035 400 5906739721788 Decoration Matt Ral 7035 szary jasny 12

198 019 400 5906739721795 Decoration Matt Ral 8019 Brązowy 12

199 005 400 5906739728428 Decoration Matt Ral 9005 Czarny 12

199 016 400 5906739721818 Decoration Matt Ral 9016 Biały 12

nowa linia wyjątkowo dekoracyjnych lakierów w wykończeniu satynowo-matowym. Uniwersalny lakier syn-
tetyczny na bazie rozpuszczalnikowej do malowania powierzchni z metalu, drewna, ceramiki, szkła, wikliny, 
kartonu, tkanin, kwiatów żywych i sztucznych, oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. szerokie zastoso-
wanie zarówno w pracach hobbystycznych, jak i profesjonalnych; w domu, ogrodzie, motoryzacji i przemyśle.
szczególnie praktyczny do prac artystycznych i dekoracyjnych. 

Uwaga. na powierzchnie PUR, Ps, Pa, EPDM, aBs, GfK, Hart – PvC zastosuj podkład zwiększający przyczepność 
Plastic Primer DECO COLOR    najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C    satynowe 
wykończenie malowanej powierzchni    Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni    Krótki czas schnięcia: 
10-15 min    nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24h    Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru 
i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Wysoka odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne    Bogata 
kolorystyka: 20 najpopularniejszych kolorów w numeracji RaL    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz  
  Pojemność 400 ml

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

11 210 400 5906739720217 Farba antykorozyjna podkładowa czerwona  12 

11 220 400 5906739720224 Farba antykorozyjna podkładowa szara 12

11 230 400 5906739720231 Farba antykorozyjna podkładowa biała 12

11 240 400 5906739720897 Farba antykorozyjna podkładowa czarna 12

 antykorozyjna farba podkładowa do gruntowania powierzchni
antykorozyjna farba podkładowa, doskonale poprawiająca przyczepność. Kompatybilna ze wszystkimi sys-
temami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro kombinacji) na bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczal-
nikowej. Przeznaczona do gruntowania powierzchni z: drewna, metalu, szkła, aluminium, kamienia, betonu, 
tworzyw sztucznych; wyjątek niektóre plastiki i styropian. szerokie zastosowanie zarówno w pracach hobby-
stycznych, jak i profesjonalnych w motoryzacji, przemyśle i w domu. 
Uwaga. na powierzchnie PUR, Ps, Pa, EPDM, aBs, GfK, Hart – PvC zastosuj podkład zwiększający przyczepność 
Plastic Primer DECO COLOR    najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C    Zabez-
piecza przed korozją    Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni    skutecznie wygładza i wypełnia pory  
  Możliwość szlifowania na mokro i sucho    Dobra odporność na benzynę    Krótki czas schnięcia: 5-8 min  
  nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie:10-14 h    Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i pod-

łoża przy jednokrotnej aplikacji    Matowe wykończenie malowanej powierzchni     Oferta w 4 kolorach: sza-
rym, białym, czerwonym tlenkowym, czarnym    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

lakiery o efekcie metalu chromowanego w trzech kolorach
Wysokiej jakości akrylowy lakier o efekcie lśniącego metalu chromowanego, uzyskanego przez dodanie drob-
nego pyłu metalicznego „leafing extra”. Można nim malować gładkie powierzchnie z metalu, drewna, alumi-
nium, szkła, ceramiki, kamienia, betonu oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. idealny do prac arty-
stycznych i dekoratorskich. We florystyce stosowany do kwiatów suchych i żywych. Linia cieszy się największym 
uznaniem wśród konkurencyjnych produktów na rynku. 
Uwaga. nie zabezpieczaj lakierem bezbarwnym. nie stosuj żadnych podkładów. najlepsze efekty aplika-
cji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C    Wysoki połysk – efekt lustra    Bardzo dobre krycie malowa-
nej powierzchni    Krótki czas schnięcia: 5-10 min    nieprzylepny: 20-30 min; Całkowite utwardzenie: 18-24 h  
  Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Ograniczona odporność na 

ścieranie – z przyczyn technologicznych    Oferta w 3 kolorach: złotym, srebrnym i miedzianym    Do stosowania 
na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400/150 ml

lakiery odporne na wysoką temperaturę do 650°C w sześciu kolorach
Lakiery odporne na działanie wysokich temperatur, które zachowują swoją barwę nawet przy 650°C. Wypro-
dukowane na bazie wysokiej jakości żywic silikonowych. Zastosowanie: w motoryzacji, do malowania tłumi-
ków, silników; w przemyśle do malowania: kominów, pieców; w domu do malowania: kominków, pieców, 
kaloryferów, bojlerów, grilli ogrodowych. 
Uwaga. nie stosuj żadnych podkładów. nie nakładaj żadnej dodatkowej powłoki! najlepsze efekty aplikacji 
przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C    na temperaturę do 650°C wytrzymała farba w kolorze srebrnym  
  na temperaturę do 300°C wytrzymała farba w kolorze: antracytowym, czerwonym, białym, czarnym, bez-

barwnym    Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni    Krótki czas schnięcia: 20-30 min; nieprzylepny: 
1-2 h; Całkowite utwardzenie nastąpi wówczas, jeśli po 1-2 h zaczniemy powoli, stopniowo podgrzewać po-
włokę do temperatury 160°C    Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji  
  Odporność na warunki atmosferyczne    Bogata kolorystyka - oferta w 6 najczęściej stosowanych kolorach  
  Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

12 240 400 5906739720248 Efekt chromu w kolorze srebra 12

12 250 400 5906739720255 Efekt chromu w kolorze złota 12

12 260 400 5906739720262 Efekt chromu w kolorze miedzi 12

12 270 150 5906739720279 Efekt chromu w kolorze srebra 12

12 280 150 5906739720286 Efekt chromu w kolorze złota 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

13 290 400 5906739720293 Temperatura aluminium 12

13 300 400 5906739720309 Temperatura czarna 12

13 310 400 5906739720316 Temperatura biała 12

13 311 400 5906739725328 Temperatura czerwona 12

13 312 400 5906739725335 Temperatura antracyt 12

13 313 400 5906739720910 Temperatura bezbarwna 12
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FLUOREsCEnT

 PLasTiC PRiMER

aCRYL METaLLiC

aCRYL CaR LinE

aCRYL PRiMER 1K

profesjonalne lakiery fluorescencyjne w siedmiu kolorach
Lakier akrylowy o dużej zawartości pigmentów fluorescencyjnych, które intensywnie wydobywają kolor farby 
i posiadają właściwości odbijania światła. Przeznaczony do malowania napisów, znaków ostrzegawczych, 
znaczenia miejsc niebezpiecznych, aby podkreślić ich widoczność. Wykorzystywany z powodzeniem w pra-
cach geodezyjnych i leśnych, a także w pracach dekoratorskich, we florystyce na kwiaty suche i świeże. 

Uwaga. Farba fluorescencyjna nie jest farbą fosforyzującą (świecącą w ciemności). nałożenie lakieru bez-
barwnego znacznie poprawia odporność na warunki atmosferyczne. najlepsze efekty aplikacji przy stosowa-
niu w temperaturze 15-25°C    Właściwość odbijania światła    Krycie malowanej powierzchni – uzależnione 
od zastosowania białego podkładu    Krótki czas schnięcia: 10-15 min    nieprzylepny: 20-30 min; Całkowi-
te utwardzenie: 18-24 h    Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji  
  Ograniczona odporność na Uv i warunki atmosferyczne    Oferta w 7 najbardziej popularnych kolorach  
  Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

lakiery podkładowe do powierzchni plastikowych

profesjonalne lakiery metalizowane w siedmiu kolorach

Podkład zwiększający przyczepność powłok nawierzchniowych do powierzchni plastikowych takich, jak: PUR, 
Ps, Pa, EPDM, aBs, GfK, Hart-PCv i tym podobne. Można stosować bezpośrednio pod warstwę wykończenio-
wą (emalia / lakier). Można stosować bezpośrednio pod warstwę podkładową (lakiery podkładowe).
Jeśli uprzednio chcemy zagruntować powierzchnię, wówczas aplikujemy, jako pierwszą warstwę Plastic Primer, 
jako drugą anticorrosive Primer / acryl Primer 1K, jako ostatnią warstwę wykończeniową, np. Decoration. 

Uwaga. najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C    Krótki czas schnięcia do 5 minut!  
  Duża wydajność 6 m² przy jednokrotnej aplikacji    Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alki-

dowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej    Oferta w kolorze 
bezbarwnym    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

Lakier akrylowy o efekcie mieniących się opiłków metalicznych. stosowany przez miłośników tuningu samo-
chodowego i motocyklowego, do malowania rowerów, motocykli, modeli samochodów i samolotów, rega-
łów metalowych, kołpaków, skrzynek narzędziowych. Do malowania powierzchni takich jak: metal, kamień, 
drewno, szkło, oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. 

Uwaga. na powierzchnie PUR, Ps, Pa, EPDM, aBs, GfK, Hart – PvC zastosuj podkład zwiększający przyczepność 
Plastic Primer DECO COLOR    najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C. Celem za-
bezpieczenia, stosuj akrylowy lakier bezbarwny aCRYL CaR LinE DECO COLOR. Zaaplikuj na jeszcze wilgotną 
powłokę (nieutwardzoną)!     Metaliczny połysk    Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni    Krótki czas 
schnięcia: 10-15 min    nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24 h    Wydajność: 1,5-2 m² w zależno-
ści od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Wysoka odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne  
  Odporny na benzynę    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Oferta w 7 najbardziej popularnych 

kolorach    Pojemność 400 ml

profesjonalne lakiery akrylowe – krótka linia car’s
w 5 uniwersalnych kolorach  500 ml / 150 ml

profesjonalna antykorozyjna farba podkładowa  
do gruntowania powierzchni

szybkoschnący lakier akrylowy (krótka linia car’s) stosowany do drobnych poprawek lakierniczych i prac kon-
serwacyjnych. szczególnie nadaje się do malowania maszyn, części maszyn, konstrukcji stalowych i aluminio-
wych, narzędzi, wszelkiego rodzaju sprzętu i pojazdów, mebli stalowych itd.
stosowany także do malowania powierzchni z drewna, ceramiki, szkła, wikliny, kartonu oraz niektórych tworzyw 
sztucznych i plastików. 

Uwaga. na powierzchnie PUR, Ps, Pa, EPDM, aBs, GfK, Hart – PvC zastosuj podkład zwiększający przyczepność 
Plastic Primer DECO COLOR    najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C    Wyraźnie 
szybszy czas schnięcia do 5 minut!    nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 16-20 h    Wydajność: 
2-2,5 m ² – 500 ml; 0,8 m ² – 150 ml, w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Bardzo dobre 
krycie malowanej powierzchni    Wysoki połysk    Tworzy twardą powłokę odporną na zadrapania i uderzenia 
Właściwości antykorozyjne    Odporność na działanie benzyny    Oferta 5 podstawowych kolorów w numera-
cji RaL    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 500/150 ml

szybkoschnący podkład 1K, uniwersalny, o bardzo dobrych właściwościach kryjących i wypełniających. 
Chroni przed korozją. Poprawia przyczepność lakieru nawierzchniowego. Kompatybilny ze wszystkimi systema-
mi lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej.
Przeznaczony do gruntowania powierzchni z: drewna, metalu, szkła, aluminium, kamienia, betonu, tworzyw 
sztucznych; wyjątkiem niektórych plastików i styropianu. szerokie zastosowanie zarówno w pracach hobby-
stycznych, jak i profesjonalnych w motoryzacji, przemyśle i w domu. 

najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C    Zabezpiecza przed korozją    Bardzo do-
bre krycie malowanej powierzchni    skutecznie wygładza i wypełnia pory    Możliwość szlifowania na mokro 
i sucho    Dobra odporność na benzynę    Krótki czas schnięcia: 5-8 min    nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite 
utwardzenie: 10-14 h    2-2,5 m ² – 500 ml; 0,8 m ² – 150 ml, w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej 
aplikacji    Oferta w 4 kolorach: szarym, białym, czerwonym tlenkowym oraz czarnym    Matowe wykończenie 
malowanej powierzchni    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 500/150 ml

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

11 150 400 5906739720880 Lakier podkładowy do plastiku 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

14 320 400 5906739720323 Fluorescent żółty 12

14 330 400 5906739720330 Fluorescent pomarańczowy 12

14 331 400 5906739726387 Fluorescent czerwony 12

14 340 400 5906739720347 Fluorescent różowy 12

14 350 400 5906739720354 Fluorescent niebieski 12

14 360 400 5906739720361 Fluorescent zielony 12

14 366 400 5906739726370 Fluorescent biały 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

20 450 500 5906739720453 akryl w kolorze aluminium 12

20 470 500 5906739720477 akryl w kolorze czarnego matu 12

20 490 500 5906739720491 akryl w kolorze czarnego połysku 12

20 500 500 5906739720507 akryl w kolorze białego połysk 12

20 510 500 5906739720514 akryl w kolorze bezbarwnym 12

21 590 150 5906739720590 akryl w kolorze aluminium 12

21 600 150 5906739720606 akryl w kolorze czarnego matu 12

21 610 150 5906739720613 akryl w kolorze czarnego połysku 12

21 620 150 5906739720620 akryl w kolorze białego połysk 12

21 630 150 5906739720637 akryl w kolorze bezbarwnym 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

20 520 500 5906739720521 Podkład akrylowy czerwony 12

20 530 500 5906739720538 Podkład akrylowy szary 12

20 540 500 5906739720545 Podkład akrylowy biały 12

20 545 500 5906739721610 Podkład akrylowy czarny 12

21 640 150 5906739720644 Podkład akrylowy czerwony 12

21 650 150 5906739720651 Podkład akrylowy szary 12

21 660 150 5906739720668 Podkład akrylowy biały 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

15 370 400 5906739720378 Metalik w kolorze czerwonym 12

15 380 400 5906739720385 Metalik w kolorze fioletowym 12

15 390 400 5906739720392 Metalik w kolorze niebieskim 12

15 400 400 5906739720408 Metalik w kolorze zielonym 12

15 410 400 5906739720415 Metalik w kolorze srebrnym 12

15 420 400 5906739720422 Metalik w kolorze złotym 12

15 430 400 5906739720439 Metalik w kolorze czarnym 12
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RUsT BLOCKER
lakier ochronny do metali 4w1

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

18 300 400 5906739721535 Rust Blocker na rdzę 4w1 RaL 3000 czerwony 12

18 400 400 5906739721542 Rust Blocker na rdzę 4w1 RaL 6005 zielony 12

18 500 400 5906739721559 Rust Blocker na rdze 4w1 RaL 7011 szary 12

18 550 400 5906739729234 Rust Blocker na rdze 4w1 RaL 7016 antracyt 12

18 600 400 5906739721566 Rust Blocker na rdzę 4w1 RaL 7035 szary jasny 12

18 700 400 5906739721573 Rust Blocker na rdzę 4w1 RaL 8017 brązowy 12

18 800 400 5906739721580 Rust Blocker na rdzę 4w1 RaL 9005 czarny 12

18 900 400 5906739721597 Rust Blocker na rdzę 4w1 RaL 9006 srebrny 12

18 950 400 5906739728404 Rust Blocker na rdzę 4w1 RaL 9010 biały 12

Profesjonalny lakier ochronny do metali.
Rust Blocker można bezpośrednio stosować na powierzchnie metalowe, aby zatrzymać rozpoczęty proces 
korozji  i zapobiegać  powstawaniu rdzy w przyszłości. nie wymaga gruntowania.
Bardzo duża odporność na wypłowienie.

Produkt łączący cechy : 
1. podkładu o doskonałej przyczepności
2. aktywnej ochrony antykorozyjnej w technologii LCi (blokującej proces utleniania)
3. farby szybkoschnącej o wyjątkowej sile krycia 
4. skutecznej ochrony przed wpływem środowiska 

Uwaga. Dysza FUn 360° pozwala aplikować w każdej pozycji, szerokim i wąskim strumieniem. 

Do stosowania bezpośrednio na rdzę lub stare powłoki lakiernicze    aktywny system zapobiegania rdzy; po-
wstrzymuje rozpoczęty proces korozji i zapobiega jego dalszemu rozprzestrzenianiu    Chroni przed wpływem 
środowiska    Krótki czas schnięcia do 8 minut !     nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 10-14 h  
  Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Wytrzymałość na wysoką tem-

peraturę do 100°C    Oferta: 9 podstawowych kolorów w numeracji RaL    Do stosowania na zewnątrz i do 
wewnątrz    Pojemność 400 ml

PLasTi sKin 

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

17 000 400 5906739721436 Plasti skin folia w sprayu Ral 0000 bezbarwny 12

17 100 400 5906739721443 Plasti skin folia w sprayu Ral 1023 żółty 12

17 200 400 5906739721450 Plasti skin folia w sprayu Ral 2004 pomarańczowy 12

17 300 400 5906739721467 Plasti skin folia w sprayu Ral 3000 czerwony 12

17 400 400 5906739721474 Plasti skin folia w sprayu Ral 5005 niebieski 12

17 500 400 5906739721481 Plasti skin folia w sprayu Ral 6018 zielony 12

17 600 400 5906739721498 Plasti skin folia w sprayu Ral 9005 czarny 12

17 700 400 5906739721825 Plasti skin folia w sprayu Ral 9006 srebrny 12

17 800 400 5906739721511 Plasti skin folia w sprayu Ral 9010 biały 12

17 900 400 5906739721528 Plasti skin folia w sprayu Ral 0000 złoty 12

elastyczna folia szybkoschnąca w macie  

Elastyczna folia szybkoschnąca w macie, na każdy rodzaj powierzchni.
szerokie zastosowanie: przemysł, dekoracja, mototuning, dom i ogród.

skutecznie chroni przed wilgocią, kwasami, rdzą i korozją. Ma właściwości antypoślizgowe, co zapewnia pew-
ny i komfortowy uchwyt. Chroni przed porażeniem prądem. Pozostaje elastyczna i rozciągliwa, a jednocześnie 
nie kruszy się i nie pęka w ekstremalnych warunkach. Znakomicie nadaje się do zabezpieczenia lakieru samo-
chodowego przed szkodliwie działającymi środkami chemicznymi stosowanymi w okresie zimowym.

największy atut: łatwość ściągania. Maluj śmiało, nie podoba się – zerwij! 

Uwaga. Grubość i elastyczność powłoki zależy od ilości położonych warstw. Warstwa to 30-40 mikronów. nale-
ży zaaplikować 100-120 mikronów, czyli co najmniej 3 warstwy, w odstępach 10 minut pomiędzy jedną a drugą.
najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C. 

Łatwy sposób usuwania naniesionej powłoki zaraz po wyschnięciu, jak i w późniejszych okresach    nie musisz 
stosować zmywaczy, ani rozpuszczalników – po prostu ściągasz    Powierzchnia, z której zdejmujesz powłokę 
pozostaje nieuszkodzona    Właściwości antypoślizgowe    nie narusza pierwotnej struktury malowanej po-
wierzchni    Bardzo dobra przyczepność do podłoża    Dysza FUn 360°pozwala aplikować w każdej pozy-
cji, szerokim i wąskim strumieniem    Odporny na działanie niskich i wysokich temperatur od -35°C do +90°C  
  Odporny na działanie wody i czynników mechanicznych    Matowe wykończenie    Krótki czas schnięcia: 

5-8 minut !    nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 16-20 h    Wydajność: 1,5-2 m² w zależności 
od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Oferta 10 najpopularniejszych kolorów w numeracji RaL  
  Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml
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MiLiTaRY PainT 
antyrefleksyjna farba do skutecznego kamuflażu  

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

281 001 400 5906739728480 Military Paint Ral 1001 sand khaki 12

281 019 400 5906739728497 Military Paint Ral 1019 desert storm 12

286 003 400 5906739728503 Military Paint Ral 6003 olive green 12

286 014 400 5906739728510 Military Paint Ral 6014 olive drap 12

286 031 400 5906739728695 Military Paint Ral 6031 forest green 12

287 013 400 5906739728701 Military Paint Ral 7013 brown uniform 12

287 016 400 5906739728534 Military Paint Ral 7016 anthracite 12

287 038 400 5906739728718 Military Paint Ral 7038 grey 12

288 027 400 5906739728558 Military Paint Ral 8027 mud brown 12

289 010 400 5906739728565 Military Paint Ral 9010 flat white 12

289 021 400 5906739728572 Military Paint Ral 9021 flat black 12

antyrefleksyjna farba stosowana zarówno do kamuflażu, jak i do renowacji sprzętu wojskowego. Posiada szero-
kie zastosowanie w maskowaniu na polowaniach, ale przede wszystkim jest wykorzystywana do maskowania 
sprzętu w bardzo popularnych zabawach asG typu Milsim.

Milsim (ang. military simulation) jest terminem określającym symulacje działań wojskowych organizowane 
przez osoby cywilne jako forma rekreacji w terenie. najbardziej rozpowszechnione w Polsce formy milsimu to 
rozszerzone odmiany rozgrywek paintballa leśnego i airsoftu. Podczas ich rozgrywania używa się replik broni, 
najczęściej air soft Gun lub (rzadziej) broni do painball-a czy LaserTaga (szczególnie w krajach, gdzie prawo 
zabrania użycia replik airsoftowych).

nowa linia farb Military Paint  spełnia dokładnie  oczekiwania miłośników tego hobby.

Dzięki specjalnie dobranej kolorystyce Military Paint, w sposób profesjonalny przeprowadzisz kamuflaż sprzętu 
wojskowego albo doskonale go odrestaurujesz.

system wojskowego kamuflażu MiLiTaRY PainT to 3 w 1:
1. antykorozyjne zabezpieczenie malowanej powierzchni
2. Farby w 11 najbardziej popularnych kolorach
3. Ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych

Uwaga. Farba kompatybilna ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) 
na bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej.

Doskonale przyczepna    Krótki czas schnięcia do 8 minut!    nieprzylepna: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 
10-14 h    Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Matowe wykończenie 
malowanej powierzchni    Oferta: 11 podstawowych kolorów kamuflażu wojskowego    Do stosowania na 
zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

MEGaBaMP

MEGaFELGa

KOnTROLLaCK

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

22 541 500 5906739725410 Lakier akrylowy do felg aluminium 12

22 542 500 5906739728831 Lakier akrylowy do felg złoto 12

22 543 500 5906739725434 Lakier akrylowy do felg czarna satyna 12

22 544 500 5906739725502 Lakier akrylowy do felg czarny połysk 12

22 5441 500 5906739729227 Lakier akrylowy do felg antracyt 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

23 545 500 5906739725458 akryl do zderzaków czarny 12

23 546 500 5906739725496 akryl do zderzaków Ral 7043 12

23 547 500 5906739725489 akryl do zderzaków Ral 7046 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

24 547 500 5906739725472 Lakier kontrolny czarny mat 12

profesjonalne lakiery akrylowe do malowania felg i kołpaków
w 5 kolorach

profesjonalne lakiery akrylowe do malowania zderzaków

Profesjonalne lakiery akrylowe do malowania felg i kołpaków samochodowych, motocyklowych, z plastiku, 
aluminium i innych metali.
MEGaFELGa by DECO COLOR cieszy się największym uznaniem wśród konkurencyjnych produktów na rynku. 

Uwaga. najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C. 

Wyraźnie szybszy czas schnięcia do 5 minut !    nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 10-16 h    Wy-
dajność: 2-2,5 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Bardzo dobre krycie malowanej 
powierzchni    Bardzo dobra przyczepność do podłoża    Tworzy twardą powłokę odporną na zadrapania 
i uderzenia    Właściwości antykorozyjne    Odporność na działanie benzyny    Odporność na warunki atmos-
feryczne    Oferta 5 podstawowych kolorów w numeracji RaL    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz  
  Pojemność 500 ml

Profesjonalne lakiery akrylowe do malowania zderzaków z tworzyw sztucznych, które nie naruszają pierwotnej 
struktury malowanej powierzchni. stosowane również do malowania desek rozdzielczych i spojlerów na bazie 
PP i aBs. Praktycznie lakier służy do odnowy wszystkich elementów plastikowych w samochodzie. 

Uwaga. najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C. 

Wyraźnie szybszy czas schnięcia do 5 minut !    nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 10-16 h    Wy-
dajność: 2-2,5 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Bardzo dobre krycie malowanej 
powierzchni    nie narusza pierwotnej struktury malowanego elementu    Tworzy twardą powłokę odporną na 
zadrapania i uderzenia    Właściwości antykorozyjne    Odporność na działanie benzyny    Oferta 3 podstawo-
wych kolorów w numeracji RaL    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 500 ml

lakier kontrolny
szybkoschnący lakier do kontroli jakości prac lakierniczych i blacharskich. Kontroluje czy cała powierzchnia 
została dokładnie wyszlifowana. Uwidacznia te miejsca, które należy ponownie przeszlifować. Łatwa aplikacja 
i duże opakowanie powoduje, że produkt ten cieszy się uznaniem blacharzy i lakierników samochodowych. 

Uwaga. najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C. 

Wyraźnie szybszy czas schnięcia po 3 minutach można szlifować !    Wydajność: 2-2,5 m²    Po całkowitym 
wyschnięciu można nakładać inne powłoki lakiernicze bądź ponownie szpachlować    Kompatybilny ze 
wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorozcieńczalnej 
i rozpuszczalnikowej    Bardzo dobra przyczepność do podłoża ( przygotować prawidłowo podłoże)    Odpor-
ność na działanie benzyny    Oferta w podstawowym kolorze czarnego matu    Do stosowania na zewnątrz 
i do wewnątrz    Pojemność 500 ml
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BRaKE CLEanER
aktywny środek do czyszczenia hamulców  

z odpowiednim aplikatorem

aktywny środek czyszczący o wysokiej skuteczności, przeznaczony do czyszczenia hamulców tarczowych, 
bębnowych, klocków hamulcowych, zacisków, płyt i okładzin sprzęgieł oraz innych zatłuszczonych części ma-
szyn i urządzeń np. pompy, cylindry, gaźniki itp. idealny efekt czyszczący w krótkim czasie. 
Usuwa spieczone i przywarte smary.
nie niszczy elementów gumowych i plastikowych, nie powoduje korozji. 

Ekonomiczny; pojemność 600 ml wystarcza na 4 bębny hamulcowe    Doskonałe właściwości rozpuszczające 
nie powoduje korozji    nie pozostawia żadnych zanieczyszczeń ani osadów    Można stosować w różnych 
pozycjach    Krótki czas odparowywania

Can Gas

BRaKE CaLiPER

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box

30 741 600 5906739727414 Zmywacz do hamulców 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box

27 551 500 5906739725519 UBC Konserwacja podwozia aerozol 12

MasTiCaR UBC

MOviCaR ML

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box

27 581 500 5906739725816 ML Konserwacja profili zamkniętych aerozol 12

półprodukt do nabijania lakierami na bazie rozpuszczalników  
organicznych z dyszą rodzaju żeńskiego

Półprodukt do nabijania lakierami na bazie rozpuszczalników organicznych z zaworem rodzaju żeńskiego. 
Puszka wypełniona mieszanką gazu pędnego i rozpuszczalników przeznaczona do nabijania lakierów za po-
mocą profesjonalnych urządzeń. Kompatybilna ze wszystkimi systemami lakierów na bazie rozpuszczalników 
organicznych (nie stosować do systemów na bazie wody). Doskonale rozpuszcza lakiery na bazie akrylowej, 
alkidowej i celulozowej. 
spray do napełniania wypełniony jest gazem ekologicznym i po dodaniu farby o odpowiednim odcieniu jest 
gotowy do użycia. 

Wysoka rentowność    Dysza FUn 360°pozwala aplikować w każdej pozycji, szerokim i wąskim strumieniem  
  Pozwala na nabicie zgodnej z pojemnością opakowania ilości lakieru (nie mniej)    Puszka o wymiarach 

65 mm x 157 mm

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box

30 700 400 5906739720705 Puszka z gazem i zaworem żeńskim 12

profesjonalne lakiery do malowania zacisków hamulcowych
w dziewięciu kolorach

Wysokiej jakości lakier do zacisków hamulcowych i bębnów, których pomalowanie nadaje kołom wyjątkowo 
sportowy charakter. Bardzo popularny przy tuningu optycznym, samochodowym i motocyklowym.
Linia cieszy się największym uznaniem wśród konkurencyjnych produktów na rynku.

Uwaga. najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C. 

Bardzo dobre właściwości wypełniające    Odporność na działanie benzyny    Odporność na ścieranie i wa-
runki atmosferyczne    Wytrzymałość na temperaturę do 120°C    Właściwości antykorozyjnego zabezpie-
czania malowanej powierzchni    Wysoki połysk    Krótki czas schnięcia: 10-15 min    nieprzylepny: 30-40 min; 
Całkowite utwardzenie: 24 h    Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji 
Oferta 9 najpopularniejszych kolorów w numeracji RaL    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojem-
ność 400 ml

profesjonalny środek do konserwacji podwozia na bazie bitumenu

profesjonalny środek do konserwacji profili zamkniętych

Środek na bazie bitumiczno-polimerowej do konserwacji podwozia. Także do konserwacji elementów 
drewnianych, metalowych, betonowych, wyrobów, urządzeń, czy konstrukcji eksploatowanych na i pod 
powierzchnią ziemi. 

Uwaga. Może być nakładany na powierzchnie surowe, lub pokryte uprzednio farbą, lakierem lub zagruntowa-
ne lakierami podkładowymi. nie malować zakonserwowanej powierzchni !!! 

Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji    Właściwości dźwiękochłonne - chroni przed uderzeniami kamie-
ni    Właściwości wodoszczelne    Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnym czynników atmosferycznych 
(woda, sól)    Krótki czas schnięcia do 10 minut !    nieprzylepny: 25 min; Całkowite utwardzenie: 6 h    Wydaj-
ność: 3 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 
80°C    Pojemność 500 ml aerozol

Środek do zabezpieczania antykorozyjnego wszystkich pustych profili zamkniętych, np. drzwi, progów, klap 
bagażników czy silników. stosowany do silników wodnych, elementów motorówek, jachtów, skuterów, maszyn
przemysłowych i sprzętu gospodarstwa domowego; do ochrony przed korozją metali i stali podczas maga-
zynowania i transportu. stosowany do poprawy konserwacji fabrycznej, jak również do uzupełniania ochrony 
antykorozyjnej po naprawach blacharsko – lakierniczych. 

Uwaga. Środek aplikować w trudno dostępne miejsca za pomocą miękkiej sondy załączonej do opakowania. 
sonda jest odpowiedniej długości (40 cm) i dodatkowo zakończoną specjalną główką rozpyłową z otworami 
we wszystkie strony, co pozwala na perfekcyjną penetrację środka w szczelinach profili. 

Środek na bazie wosku    Tworzy silnie przyczepną, wodoszczelną i elastyczną warstwę w kolorze żółtym    Łą-
czy się z rdzą, wypiera ją i zatrzymuje korozję od wewnątrz    Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji    Posiada 
doskonałe właściwości penetrujące    skutecznie wypiera wodę i wilgoć    Krótki czas schnięcia do 30 minut  
  Wydajność: 3 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Wytrzymałość na wysoką temperatu-

rę do 80°C    Pojemność 500 ml aerozol

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

25 350 400 5906739723508 Lakier do zacisków żółty 12

25 351 400 5906739723515 Lakier do zacisków czerwony 12

25 352 400 5906739723522 Lakier do zacisków niebieski 12

25 353 400 5906739723539 Lakier do zacisków czarny 12

25 354 400 5906739720927 Lakier do zacisków biały 12

25 355 400 5906739728800 Lakier do zacisków pomarańczowy 12

25 356 400 5906739728817 Lakier do zacisków zielony 12

25 357 400 5906739728824 Lakier do zacisków złoty 12

25 358 400 5906739728848 Lakier do zacisków srebrny 12

GRaviCaR Hs
środek do konserwacji karoserii – „baranek”

Środek do konserwacji elementów karoserii, takich jak przedni i tylny pas, progi, spoilery, błotniki, drzwi, zwany 
popularnie „barankiem”. stosowany do miejscowych napraw oraz poprawek uszkodzonych powłok zabezpie-
czających, po naprawach blacharskich. 

Uwaga. Po całkowitym wyschnięciu można nakładać inne powłoki lakiernicze. 

Bardzo dobra przyczepność zarówno do powierzchni gładkich, jak i uprzednio zagruntowanych i polakiero-
wanych    Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na 
bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej    Tworzy mocną, elastyczną powłokę o drobnoziarnistej struk-
turze – nie ścieka    Zabezpiecza przed korozją    Zabezpiecza przed działaniem czynników mechanicznych  
  Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnym czynników  atmosferycznych (woda, sól)    Wyraźnie szybszy 

czas schnięcia do 10 minut !    nieprzylepny: 15-25 min; Całkowite utwardzenie: 6 h    Wydajność: 3 m² w za-
leżności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Właściwości antykorozyjne i wodoszczelne    Odporny na 
działania czynników atmosferycznych    Pojemność 500 ml aerozol

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

27 561 500 5906739725618 Hs Konserwacja progów czarna aerozol 12
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600 ml

ZinC METaLLiC

ZinC METaLLiC

ZinC PRiMER

PEnETRaTinG Mos2

CHain sPRaY

siLiCOn sPRaY
oferta dla przemysłu

cynk metaliczny odporny do 500°C

środek o zawartości 97% czystego cynku, odporny do 300°C

szybkoschnący preparat aluminiowo-cynkowy do ochrony i naprawy uszkodzonych konstrukcji ocynkowa-
nych lub ich elementów, w miejscach spawów czy cięcia blach. służy do konserwacji profili aluminiowych.
Przeznaczony do powierzchni ocynkowanych poddanych obróbce, jak i niepoddanych uprzednio obróbce 
powierzchni stalowych. 

Uwaga. stosowanie podkładów niezalecane !!! Możliwość nanoszenia innych powłok. 

Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wo-
dorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej     Znakomita katodowa ochrona przed korozją ( zawartość aluminium ) 
Preparat o doskonałej przyczepności do metali kolorowych i żelaza    Odporny na działanie wysokich tem-
peratur do +500°C    Odporność na działanie czynników atmosferycznych    Możliwość miejscowego spawa-
nia    Krótki czas schnięcia: 10-15 min    nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24 h    Wydajność: 
1-1,5 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Kolorystyka: podstawowy kolor aluminiowy 
w połysku    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 / 600 ml

Preparat o wysokiej zawartości cynku (97%).
Przeznaczony do ochrony powierzchni metalowych i stalowych.
Przydatny w drobnych pracach rzemieślniczych, np. blacharskich czy spawalniczych. W przemyśle ochrona 
wszelkich konstrukcji przed rdzą. stanowi doskonały podkład do instalacji narażonych na działanie wody i nie-
korzystnych warunków atmosferycznych. 

Uwaga. Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na ba-
zie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej.

Tworzy twardą powłokę zawierającą 97% czystego cynku    Właściwości antykorozyjne    Odporność na 
czynniki atmosferyczne i promieniowanie Uv    Odporny na działanie wysokich temperatur do +300ºC    Bar-
dzo dobre właściwości wypełniające    Możliwość miejscowego spawania    Krótki czas schnięcia: 10-15 min  
  nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24 h    Wydajność: 1-1,5 m² w zależności od podłoża przy 

jednokrotnej aplikacji    Kolorystyka: podstawowy kolor aluminiowy w macie    Do stosowania na zewnątrz i do 
wewnątrz    Pojemność 400 ml

odrdzewiacz z dwusiarczkiem molibdenu MoS2

hydrofobowy smar do konserwacji (od - 50°C do + 200°C)

smar do łańcuchów i przekładni  (od - 40°C do +150°C)

Odrdzewiacz i niezawodny smar.
Zawiera Mos2 [dwusiarczek molibdenu], który zawiera molekuły redukujące proces tarcia. Wpływa skutecznie 
na zmniejszenie zużycia przylegających do siebie powierzchni. Tworzy warstwę rozdzielającą o dużej wytrzyma-
łości. Dzięki niezwykłym właściwościom stosuje się go do rozłączania najbardziej zapieczonych śrub i zawiasów 
czy sworzni. Jest również stosowany do naoliwiania powierzchni ślizgowych, konserwacji układów hamulco-
wych i wszelkiego rodzaju łańcuchów.
Środek ma zastosowanie do szybkich napraw w czasie produkcji. 

Zawartość molekuł dwusiarczku molibdenu (Mos2)    Rozpuszcza rdzę i luzuje wszelkie zapieczenia    Właści-
wości antykorozyjne    Właściwości penetrujące    Dociera nawet do najdrobniejszych zagłębień kapilarnych 
podłoża    Pozwala na miejscowe nanoszenie    Pojemność 400 ml

Hydrofobowy smar do konserwacji elementów gumowych i plastikowych w samochodzie, domu i przemyśle. 
Chroni przed wodą i utlenianiem. Elementy gumowe chroni przed nadmiernym wysuszaniem i zamarzaniem.
Tworzywa sztuczne konserwuje i nabłyszcza.
Odświeża zmatowiałe powłoki lakiernicze. Jest dobrym środkiem przy montażu szyb samochodowych. sma-
ruje zamki, zawiasy i łańcuchy. Ułatwia wyjmowanie elementów z form. Ponadto dzięki swym właściwościom 
antystatycznym stanowi doskonałą izolacje elektryczną. 

Bezwonny, nietoksyczny i bezbarwny    Obniża współczynnik tarcia, likwiduje uciążliwe zgrzyty i piski    Odporny 
na temperaturę: od - 50°C do + 200°C    Odporny na działanie benzyny    Odporny na działanie czynników 
atmosferycznych    Dobry izolator    antystatyczny; nie przyciąga brudu i kurzu    Pojemność 400 ml

Środek do smarowania wszelkiego rodzaju: łańcuchów, przekładni, łożysk oraz innych elementów wrażliwych 
na tarcie. Zabezpiecza i smaruje łożyska kulowe i wałkowe, przekładnie zębate i ślimakowe. Zabezpiecza 
wszystkie typy złączy, sprzęgła, łańcuchy i liny stalowe w pojazdach mechanicznych; motocyklowych, rowe-
rach, wózkach widłowych. 

Uwaga. Profesjonalny środek do konserwacji łańcuchów rowerowych.
Odporny na temperaturę od – 40°C do +150°C.

Ogranicza przywieranie kurzu i piasku do przesmarowanych elementów    Ogranicza tarcie i hałasy eksplo-
atacyjne    Zapewnia płynną i wytłumiona pracę    Przedłuża żywotność    Doskonale chroni przed korozją  
  Wypiera wilgoć i konserwuje    Pojemność 400 ml

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

30 670 400 5906739720675 Cynk metaliczny w aerozolu 12

30 671 600 5906739726714 Cynk metaliczny w aerozolu 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

30 690 400 5906739720699 Podkład cynkowy (97% cynku) w aerozolu 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box

30 680 400 5906739720682 Odrdzewiacz z Mos2 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box

30 710 400 5906739720712 silikon w aerozolu 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box

30 730 400 5906739720736 smar do łańcuchów i przekładni 12
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COnTaCT sPRaY

sTOP MaRTEn 

DECO DaCH

DECO PLaDUR
środek na styki elektryczne

środek przeciw kunom

aktywna piana do czyszczenia

Środek do usuwania wilgoci w instalacjach elektrycznych. Ułatwia zapłon.
Eliminuje utlenione miejsca na stykach, powodując niezakłócony przepływ prądu. 
Konserwuje instalacje elektryczne w pojazdach.
Zapobiega przed utlenianiem i tworzeniem się siarczków w: przewodach, kontaktach elektrycznych, wtycz-
kach, przyłączach kablowych, bezpiecznikach i świecach zapłonowych. 

Zapewnia niezakłócony przepływ prądu na stykach elektrycznych    Zabezpiecza przed działaniem wody, 
soli, słabych kwasów    Posiada doskonałe właściwości penetrujące    Właściwości antykorozyjne    Usuwa 
utlenione miejsca na stykach    Pojemność 400 ml

Kompozycja aromatycznych substancji działających odstraszająco na powonienie gryzoni, a w szczególności 
na kuny, które powodują największe szkody, przegryzając wszelkiego rodzaju przewody oraz inne elementy 
pojazdu z tworzyw sztucznych oraz kauczuku. Kuny zwabione ciepłem silnika zakradają się pod maskę samo-
chodu przegryzając okablowanie i rozrywają wełnę mineralną na osłonie silnika.
Można stosować na wełnę mineralną stosowana do ocieplania dachów. 

Uwaga. Środek należy regularnie aplikować na przewody i inne miękkie czy plastikowe elementy pojazdów, 
maszyn. stosować regularnie co 7 dni w okresach wzmożonej aktywności gryzoni (jesień, zima).

Produkt absolutnie nie ma wpływu na zdrowie i życie zwierząt    Produkt działa odstraszająco na powonienie 
gryzoni    Produkt bezpieczny dla człowieka i środowiska    neutralny zapach    Bezbarwna powłoka    Długo-
trwałe działanie    Pojemność 400 ml

Uniwersalna pianka do czyszczenia i usuwania trwałych zabrudzeń. Zastosowanie w motoryzacji i pracach 
domowych. Usuwa trudno schodzące zabrudzenia na przykład, plamy z tłuszczu, oleju, smoły, a także insekty 
z szyb, części chromowanych i plastikowych. Czyści plamy z dywanów, tapicerki, tapicerki samochodowej, 
sprzętu sportowego itp. nie niszcząc ich.Doskonała do mycia szyb samochodowych, jak i szyb okiennych. 
nadaje świeży wygląd matowym i zwietrzałym tworzywom sztucznym. 

skuteczny i aktywny środek oparty na nowoczesnej formule    Trwały i delikatny zapach    Uniwersalność za-
stosowania    Pozostawia powierzchnię lśniącą, bez smug i plam    Zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz  
  Doskonałe właściwości rozpuszczające    Pojemność 400 ml

akrylowe zaprawki do blach dachowych

strukturalne zaprawki do blach dachowych

Profesjonalna zaprawka do renowacji blach dachowych malowanych lakierami poliestrowymi, poliuretano-
wymi, a także powlekanych plastisolem, PCv, PvF2, jak i również metodą coilcoatingu.
stosowana do naprawy uszkodzeń blach dachowych podczas montażu. 

Łatwa aplikacja – istotne dla stosowania na wysokościach    Blokuje powstawanie rdzy    Właściwości antyko-
rozyjne    Właściwości wodoszczelne    Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni    satynowe wykończe-
nie malowanej powłoki    Krótki czas schnięcia: 10-15 min    nieprzylepny: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 
24 h    Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Wysoka odporność 
na ścieranie i warunki atmosferyczne    Bogata kolorystyka: 13 najpopularniejszych kolorów w numeracji RaL  
  Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

Profesjonalne zaprawki do renowacji strukturalnych blach dachowych typu Pladur®. stosowane do naprawy 
uszkodzeń blach dachowych podczas montażu. 

Drobnoziarnista struktura    Wykończenie w macie    Krótki czas schnięcia: 10-15 min    nieprzylepny: 30-40 min; 
Całkowite utwardzenie: 24 h    Wydajność: 1,5 -2 m² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji 
Odporność na warunki atmosferyczne    Właściwości antykorozyjne    Właściwości wodoszczelne    Oferta 
w 14 najpopularniejszych kolorach    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

FOaM CLEanER

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

363 000 400 5906739729180 Deco Pladur Ral 3000 czerwony mat 12

363 005 400 5906739728589 Deco Pladur Ral 3005 czerwony mat 12

365 008 400 5906739729197 Deco Pladur Ral 5008 niebieski mat 12

363 009 400 5906739728596 Deco Pladur Ral 3009 czerwony mat 12

363 011 400 5906739728602 Deco Pladur Ral 3011 czerwony mat 12

365 010 400 5906739729203 Deco Pladur Ral 5010 niebieski mat 12

366 005 400 5906739729210 Deco Pladur Ral 6005 zielony mat 12

366 020 400 5906739728619 Deco Pladur Ral 6020 zielony mat 12

367 016 400 5906739728626 Deco Pladur Ral 7016 antracyt mat 12

367 024 400 5906739728633 Deco Pladur Ral 7024 szary mat 12

368 004 400 5906739728640 Deco Pladur Ral 8004 brązowy mat 12

368 017 400 5906739728657 Deco Pladur Ral 8017 brązowy mat 12

368 019 400 5906739728664 Deco Paldur Ral 8019 brązowy mat 12

369 005 400 5906739728671 Deco Paldur Ral 9005 czarny mat 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

50 200 400 5906739728121 Deco Dach Ral 3005 czerwony 12

50 250 400 5906739728138 Deco Dach Ral 3009 bordowy 12

50 300 400 5906739728145 Deco Dach Ral 3011 bordowy 12

50 400 400 5906739728169 Deco Dach Ral 6005 zielony 12

50 450 400 5906739728176 Deco Dach Ral 6020 zielony 12

50 501 400 5906739728688 Deco Dach Ral 7016 antracyt 12

50 550 400 5906739728190 Deco Dach Ral 7024 szary 12

50 600 400 5906739728206 Deco Dach Ral 8004 brązowy 12

50 650 400 5906739728213 Deco Dach Ral 8017 brązowy 12

50 700 400 5906739728220 Deco Dach Ral 8019 brązowy 12

50 720 400 5906739728237 Deco Dach Ral 9005 czarny 12

50 750 400 5906739728244 Deco Dach Ral 9006 aluminium 12

50 800 400 5906739728251 Deco Dach Ral 9010 biały 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box

30 720 400 5906739720729 Środek na styki elektryczne 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box

30 760 400 5906739728473 Środek przeciw kunom 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box

30 750 400 5906739720750 Pianka do czyszczenia 12
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ECO KaLORYFER

EPOxY KERaMiK

profesjonalna emalia do renowacji wanien żeliwnych,  
stalowych i akrylowych

zaprawka do drobnych zadrapań wanien i innych sanitariatów

akrylowy lakier do renowacji kaloryferów

ekologiczna wodorozcieńczalna farba  
do malowania kaloryferów 

akrylowy lakier do renowacji AGD

Dwuskładnikowa emalia do renowacji wanien żeliwnych, emaliowanych i akrylowych. stosowana do: ma-
lowania sanitariatów, jak zlewozmywaki, umywalki, brodziki, płytki ceramiczne. Można ją stosować na inne 
powierzchnie ceramiczne, drewniane, powierzchnie z laminatu (łodzie, jachty, samoloty), stali i aluminium, 
a także do pokrywania elementów z tworzyw sztucznych.
Produkt jest przystosowany do pokrywania powierzchni nad i pod linią wodną. 

Uwaga. Profesjonalny produkt dwuskładnikowy rekomendowany przez firmy specjalizujące się w reno-
wacjach wanien. 

Krótki czas schnięcia: 16 h - całkowite utwardzenie    nałożenie kolejnej warstwy: minimum 24 h (w 90% wystar-
cza nałożenie jednej warstwy)    super połysk i trwały kolor, nie żółknie, wysoka odporność na Uv    Doskonale 
kryje i wypełnia, tworząc diamentową powłokę    Duża wydajność: 7 m², opakowanie wystarczy na wannę 
i umywalkę    Dobre właściwości wypełniające w drobnych zagłębieniach kapilarnych podłoża    Odporna 
na działanie czynników atmosferycznych oraz wody słodkiej i słonej    Wytrzymałość na wysoką temperaturę 
do 80°C    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    standardowy kolor RaL 9016    Pojemność 500 ml

szybkoschnący lakier do drobnych poprawek, zadrapań, ubytków: wanien, zlewozmywaków, lodówek, 
pralek i innych sprzętów gospodarstwa domowego. stosowany na powierzchnie emaliowane, ceramicz-
ne, szklane, drewniane i plastikowe. Można go stosować do malowania mebli, narzędzi czy łodzi. 

Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni    Wysoki połysk    Krótki czas schnięcia: 8-10 min    nieprzy-
lepny: 20-25 min; Całkowite utwardzenie: 18-24 h    Wydajność: 1,5-2 m² w zależności od podłoża przy 
jednokrotnej aplikacji    Wysoka odporność na ścieranie i działanie wody    Kolorystyka: najpopularniejszy 
kolor RaL 9016    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

szybkoschnący lakier akrylowy do malowania i renowacji kaloryferów stalowych i żeliwnych. stosowany do 
malowania instalacji centralnego ogrzewania, rur, bojlerów, itp. Zabezpiecza przed wilgocią i żółknięciem. 
Dobrze przewodzi ciepło, szybko schnie. Zapewnia wytrzymałą, gładką, dającą się myć powierzchnię. 

Wytrzymuje działanie wysokich temperatur do 100°C    Odporny na wilgoć i rdzę    Tworzy gładkie, równo-
mierne powłoki o wykończeniu połyskowym    Kolorystyka: najpopularniejszy kolor RaL 9016    Krótki czas 
schnięcia do 5 minut !    nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardzenie: 16-20 h    Wydajność: 1,5-2 m ² w 
zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Twarda powłoka akrylowa wyjątkowo odporna 
na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

Emalia wodna do malowania i renowacji kaloryferów stalowych i żeliwnych. stosowana do malowania insta-
lacji centralnego ogrzewania, rur, bojlerów, itp. nie żółknie, bez drażniącego zapachu typowego dla lakierów 
na bazie rozpuszczalnika. 

Uwaga. aerozol posiada profesjonalną dyszę FUn 360°z regulacją, dzięki której można aplikować emalie w 
trudnodostępne miejsca i szczeliny.
Ustawiając dyfuzor w pionie malujesz wąskim strumieniem a w poziomie szerokim. 

Wytrzymuje działanie wysokich temperatur do 100°C    Tworzy gładkie, równomierne powłoki o wykończeniu 
połyskowym    Kolorystyka: najpopularniejszy kolor RaL 9016    Krótki czas schnięcia: 20-30 min    nieprzylepny: 
60 min; Całkowite utwardzenie: 24 h    Uchybienia w trakcie malowania można korygować do 20 min po 
aplikacji    Odporny na działanie wody i wilgoci dopiero po 5-6 dniach    Wydajność: 1,5-2 m² w zależności 
od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Twarda powłoka akrylowa wyjątkowo odporna na ścieranie 
i uszkodzenia mechaniczne    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 400 ml

szybkoschnący lakier akrylowy do malowania i renowacji: lodówek, pralek i innych sprzętów aGD. 
nie żółknie, dobrze przewodzi ciepło, szybko schnie. idealny do renowacji zewnętrznych warstw metalowych 
urządzeń domowego użytku. 
Zapewnia wytrzymałą, gładką, dającą się myć powierzchnię. 

Wytrzymuje działanie wysokich temperatur do 100°C    Do stosowania bezpośrednio na aGD    Odporny na 
wilgoć i rdzę    Tworzy gładkie, równomierne powłoki o wykończeniu połyskowym    Kolorystyka: najpopu-
larniejszy kolor RaL 9016    Krótki czas schnięcia do 5 minut !    nieprzylepny: 15-20 min; Całkowite utwardze-
nie: 16-20 h    Wydajność: 1,5-2 m ² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Twarda powło-
ka akrylowa wyjątkowo odporna na ścieranie i działanie wody    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz  
  Pojemność 400 ml

REnOvaTOR aGD 

REnOvaTOR KaLORYFER 

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

30 442 500 5906739724420 Dwuskładnik do renowacji wanien RaL 9016 6

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

30 470 400 5906739728442 Renovator do kaloryferów Ral 9016 Bialy Połysk 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

30 440 400 5906739720446 Zaprawka do aGD RaL 9016 Biały Połysk 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

30 460 400 5906739728459 Renovator aGD Ral 9016 Bialy Połysk 12

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

30 450 400 5906739724437 Emalia do kaloryferów RaL 9016 Biały Połysk 12
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profesjonalny środek do czyszczenia deski rozdzielczej 
bez silikonu

wygodny aplikator do aerozoli

Czyszczący środek do pielęgnacji deski rozdzielczej. nowa ulepszona formuła bez silikonu. Doskonale czyści 
i konserwuje wszelkie elementy plastikowe, winylowe i gumowe, a także drewniane wewnątrz, jak i na zewnątrz 
samochodu. Zapobiega osadzaniu się kurzu, wydłuża trwałość tworzyw sztucznych, chroni przed zabrudze-
niem, wilgocią. Jest oferowany w czterech delikatnych zapachach: cytrynowym, sosnowym, wiśniowym i ce-
drowym. 

Uwaga. Można go stosować z powodzeniem do prac domowych, typu czyszczenie i konserwacja mebli  
  Trwały i delikatny zapach – efekt nawet do 7 dni   Chroni przed promieniami Uva i UvB    Właściwości 

antystatyczne    Właściwości konserwujące    Doskonała jakość i piękne zapachy wg włoskich receptur    Do 
stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 600 ml

aplikator w formie pistoletu, dzięki któremu można wygodnie i łatwo stosować wszystkie preparaty w aerozolu. 
Pozwala na równomierne aplikowanie. należy zdjąć kapę z opakowania aerozolowego, założyć na kołnierz 
głowicy pistolet i rozpocząć aplikację, przez naciskanie spustu. 
Uwaga. Produkt dedykowany przede wszystkim do prac dekoratorskich i prac florystycznych, dekarskich i geo-
dezyjnych    aplikacja łatwa i przyjemna    Równomierne spryskiwanie powierzchni    Praca bez brudzenia rąk
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Art. nr EAN Nazwa produktu Box

30 870 5906739720873 aplikator do aerozoli 24

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Kolor kapy

26 770 600 5906739720774 Cockpit o zapachu wiśniowym 12

26 780 600 5906739720781 Cockpit o zapachu cedrowym 12

26 790 600 5906739720798 Cockpit o zapachu cytrynowym 12

26 800 600 5906739720804 Cockpit o zapachu sosnowym 12

profesjonalny znacznik dla geodezji, budownictwa i leśnictwa
Profesjonalny znacznik dla geodezji, budownictwa i leśnictwa. idealny do prac na powierzchniach: asfalt, 
drewno, metal, beton, szkło, kamień. idealny do prac bezpośrednio na grunt w trudnych warunkach atmos-
ferycznych. Zastosowanie: w budownictwie lądowym i wodnym, przy budowie dróg i autostrad, linii energe-
tycznych, gazociągów i wodociągów, przy pracach konstrukcyjnych, geodezyjnych, odkrywkowych, arche-
ologicznych, magazynowych, do znakowania miejsc niebezpiecznych, do prac związanych z architekturą 
terenów zielonych, do prac w leśnictwie i ścince drewna. 

Uwaga. Do malowania większych powierzchni (nie tylko do znakowania) powinniśmy zastosować biały 
podkład, celem uzyskania bardziej intensywnego koloru i dodatkowo zabezpieczyć lakierem bezbarwnym 
DECO COLOR    najlepsze efekty aplikacji przy stosowaniu w temperaturze 15-25°C    Dysza 360°pozwala 
aplikować w każdej pozycji    Ergonomiczna głowica    Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni    Krótki 
czas schnięcia: 10-15 min    nieprzylepny: 20-30 min; Całkowite utwardzenie: 18-24 h    Wydajność: 2,2-2,5 m² 
w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji    Odporność na warunki atmosferyczne    Ofer-
ta w 8 najbardziej popularnych kolorach    Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz    Pojemność 500 ml

FLUOMaRKER

Art. nr ml EAN Nazwa produktu Box Wzornik

14 510 500 5906739726011 Fluomarker żółty 12

14 520 500 5906739726028 Fluomarker pomarańczowy 12

14 530 500 5906739726035 Fluomarker czerwony 12

14 540 500 5906739726042 Fluomarker różowy 12

14 550 500 5906739726059 Fluomarker niebieski 12

14 560 500 5906739726066 Fluomarker zielony 12

14 570 500 5906739726073 Fluomarker biały 12

14 580 500 5906739726080 Fluomarker czarny 12

Najlepiej malować w temperaturze 20°C. 
Jest to optymalna temperatura dla uzyskania najlepszych efektów malowania. 
Należy pamiętać, że czas schnięcia zależy również od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. 
Malowanie powinno być dokonywane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. 
Generalna zasada to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić. 
Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Energicznie przez około 3 minuty wstrząsać puszką, co spowoduje dokładne wymieszanie substancji poprzez znajdującą  
się wewnątrz metalową kulkę. Pigment osiada na dnie pojemnika, dlatego czynność ta jest niezbędna aby uzyskać prawidłowe 
krycie malowanej powierzchni.  
Koniecznie dokonać próbnego natrysku !!!

Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą. 
Malować ruchem krzyżowym , pierwsze pionowo, a potem poziomo cienkimi warstwami. 
Odczekać kilka minut pomiędzy nałożeniem kolejnej warstwy. 
Jeżeli robią się zacieki to znaczy, że farba jest natryskiwana zbyt blisko i zbyt długo w jednym miejscu.

Koniecznie aplikować farbę w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. 
Natrysk powinien być prowadzony równolegle do malowanej powierzchni. 
Jeśli będziemy aplikować zbyt blisko powstanie efekt tzw. „zlewki”.

Aby uniknąć zatkania dyszy po zakończeniu malowania należy odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać dyszę przez około 
3 sekundy. Zalecamy celem ułatwienia malowania aerozolem i uzyskania lepszych efektów stosowanie pistoletu plastikowego 
PISTOLSPRAY, który jest uniwersalny dla różnych pojemności aerozoli.

Uniwersalny regał do prezentacji farb i lakierów DECO COLOR® aerosol 
line. Regał składa się z pięciu półek. na każdej półce można ułożyć 
24 aerozole w 6 rzędach po 4 sztuki. Razem to 5 półek po 24 aerozole 
na każdej, czyli 120 sztuk. 
np. na jednym regale można doskonale umieść całą ofertę 
z podstawowej lini DECO  COLOR® DECORaTiOn czyli wszystkie 
30 kolorów RaL po 4 sztuki z każdego koloru.

Wysokość     40 cm
szerokość     50 cm
Głębokość     30 cm

Wysokość     150 cm
szerokość       50 cm
Głębokość       30 cm

Celem wyeksponowania szerszej oferty dostawiaj kolejne moduły.
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