KLB-Dekorativní pojiva, pryskyřice pro vyplňování rohových spár, uzavírací nátěr
DS 900

Produkt
DS 900 pojivo pro nátěry na stěny

balení

hmotnost v kg

Kombi kbelík Hobbock
Kombi kbelík
Kombi kbelík

25 kg
10 kg
5 kg

Kombi kbelík Hobbock
Kombi kbelík
Kombi kbelík

25 kg
10 kg
5 kg

Kombi sud
Kombi kbelík Hobbock
Kombi kbelík

600 kg
30 kg
10 kg

Kombi sud
Vysoce jakostní dvoukomponentní rychletvrdnoucí epoxidová
Kombi kbelík Hobbock
pryskyřice, vhodná pro vytváření dekorativních podlah (kamínkových i
Kombi kbelík
sypaných křemičitým pískem). Pryskyřice na světle velmi lehce
Kombi kbelík
žloutne. Kombi sud: 2 x 200 Komp. A, 1 x 200 Komp. B.

600 kg
30 kg
10 kg
5 kg

Stabilní pojivo pro nátěry vertikálních povrchů, jednosložková
disperze. Materiál není vhodný do trvale vlhkých prostorů.

DS 925

DS 925 uzavírací nátěr (filler)
Jednosložkový materiál pro uzavírání kamínkových a mramorových
koberců. Materiál není vhodný do trvale vlhkých prostorů.

EP 150

EP 150 epoxidová pryskyřice
Univerzální bezbarvá dvoukomponentní epoxidová pryskyřice,
vhodná pro ruční a strojové vytváření dekorativních podlah
(kamínkových i sypaných křemičitým pískem). Pryskyřice na světle
lehce žloutne. Kombi sud: 2 x 200 Komp. A, 1 x 200 Komp. B.

PU 9030 Flex PU 9018 Flex color PU 9010 Flex

EP 179

EP 177

EP 175 Spezial

EP 175

EP 174

EP 174 nebarvené pojivo pro dekorativní podlahy, rychle tvrdnoucí

EP 175 nebarvené pojivo pro dekorativní podlahy
Jakostní dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, vhodná pro
Kombi sud
vytváření dekorativních podlah (kamínkových i sypaných křemičitým Kombi kbelík Hobbock
pískem), dále vhodná pro pečetění těchto podlah. Pryskyřice na
Kombi kbelík
světle velmi lehce žloutne. Kombi sud: 2 x 200 Komp. A, 1 x 200
Kombi kbelík
Komp. B.
EP 175 Spezial pojivo pro dekorativní podlahy
Vysoce jakostní dvoukomponentní epoxidová pryskyřice, vhodná pro Kombi sud
vytváření dekorativních podlah (kamínkových i sypaných křemičitým Kombi kbelík Hobbock
pískem), dále vhodná pro pečetění těchto podlah. Pryskyřice na
Kombi kbelík
světle velmi lehce žloutne. Kombi sud: 2 x 200 Komp. A, 1 x 200
Komp. B.
EP 177 Stabilní bezbarvá dvoukomponentní epoxidová pryskyřice pro pečetění kamínkových podlah.
Kombi kbelík
Tyxotropická bezbarvá dvoukomponentní epoxidová pryskyřice,
vhodná pro pečetění křemenných i mramorových kamínkových
povrchů uvnitř objektů. Materiál je vhodný pro kamenivo frakce 1 - 4
mm. Pryskyřici aplikujte pomocí gumové stěrky a poté rolujte
válečkem. Pryskyřice má jemný odstín a vyznačuje se velmi malým
žloutnutím. Při použití ve vlhkých provozech je nutné konstrukci
podlahy doplnit vhodným voděodolným pečetícím nátěrem.
EP 179 Stabilní bezbarvá dvoukomponentní epoxidová pryskyřice pro opravy a vyplňování rohových spár.
Tyxotropická bezbarvá dvoukomponentní epoxidová pryskyřice,
Kombi kbelík
vhodná pro tvorbu malt pro vyplňování rohových spar. Stabilní kvalita
textura výsledného povrchu umožňuje rychlou aplikaci. Pryskyřice má
jemný odstín a na vyznačuje se velmi malým žloutnutím. Při použití
ve vlhkých provozech je nutné konstrukci podlahy doplnit vhodným
voděodolným pečetícím nátěrem.
PU 9010 Flex barevně stálý jednosložkový PU nátěr, bezbarvý.
Kbelík
Bezbarvý jednosložkový PU nátěr. Materiál je s příměsí rozpouštědel,
Kbelík
výsledný povrch je barevně stálý i při vystavenení UV záření a je
bezprašný. Materiál je vhodné použít zejména ve venkovních
prostorech, tvrdne i při vystavení vlhkosti.
PU 9018 Flex color je barevně stálý jednosložkový PU nátěr, barvený.
Bezbarvý jednosložkový PU nátěr. Materiál je s příměsí rozpouštědel, Kbelík
výsledný povrch je barevně stálý i při vystavenení UV záření a je
Kbelík
bezprašný. Materiál je vhodné použít zejména ve venkovních
prostorech, tvrdne i při vystavení vlhkosti. Barvy: RAL 7032 (Pebble
grey), RAL 7038 (Agate grey), jiné barvy na vyžádání a při
minimálním odběru 60 kg.
PU 9030 Flex barevně stálé dvousložkové PU pojivo pro kamínkové koberce a podlahy.
Kbelík
Bezbarvé dvousložkové PU pojivo pro kamínkové koberce a podlahy,
Kbelík
bez příměsí rozpouštědel. Výsledný povrch je barevně stálý i při
vystavenení UV záření a je bezprašný. Materiál je vhodný pro použítí
uvnitř i v ně objektů.

euro-floor brtnice s.r.o.

600 kg
30 kg
10 kg
5 kg

600 kg
30 kg
10 kg

10 kg

5 kg

12 kg
6 kg

12 kg
6 kg

10 kg
5 kg

1

