hmotnost v kg
10 kg

25 kg
10 kg
5 kg

EP 705 E dvousložková epoxidová pryskyřice-matný uzavírací nátěr s nízkým obsahem emisí, nebarvený
Nebarvená dvousložková epoxidová pryskyřice-emulze s nízkým
Kombi kbelík Hobbock
obsahem emisí VOC pro provádění matných pečetících (uzavíracích) Kombi kbelík
nátěrů.
Kombi kbelík

25 kg
10 kg
5 kg

10 kg
5 kg

EP 722 E dvousložková epoxidová pryskyřice-emulze, nebarvená
Dvousložková nebarvená epoxidová pryskyřice-emulze používaná
jako impregnace minerálních povrchů jako beton nebo cementový
potěr. Voudou ředitelný koncentrát.

Kombi kbelík
Kombi kbelík

30 kg
12 kg

EP 740 E dvousložková epoxidová pryskyřice-polomatná emulze, barvená
Kombi kbelík
Dvousložková nebarvená epoxidová pryskyřice-emulze na bázi vody
Kombi kbelík
používaná jako pečetících (uzavírací) nátěr průmyslových, lehce
zatěžovaných podlah.Voudou ředitelný. Materiál má akreditaci DIBt.

25 kg
10 kg

EP 750 E dvousložková epoxidová pryskyřice-lesklá emulze s nízkým obsahem emisí VOC, barvená
Dvousložková nebarvená epoxidová pryskyřice- emulze s nízkým
Kombi kbelík
obsahem emisí VOC používaná jako lesklý pečetící (uzavírací) nátěr Kombi kbelík
průmyslových, lehce zatěžovaných podlah.Voudou ředitelný materiál
bez přidaných rozpouštědel. Aplikace pomocí válečku.
EP 860 dvousložková epoxidová pryskyřice-matný gel nebarvený
Kombi kbelík
Dvousložková epoxidová pryskyřice gelové konzistence na bázi
Kombi kbelík
rozpouštědel. Vhodné pro nátěry průmyslových podlah se zvýšeným
zatížením. Materiál má velmi vysokou edolnost vůči chemikáliím.

PU 880

Barvený dvousložkový matný uzavírací polyuretanový nátěr.
Materiálu je odolný mechanickému opotřebení a je fotostabilní.

PU 882

25 kg
10 kg

PU 880 dvousložkový polyuretanový matný uzavírací nátěr
Nebarvený dvousložkový matný uzavírací polyuretanový nátěr.
Materiálu je odolný mechanickému opotřebení a je fotostabilní.

PU 883

25 kg
10 kg

PU 800 E dvousložkový ekologicky nezávadný polyuretanový matný uzavírací nátěr
Nebarvený foto-stabilní dvousložkový matný uzavírací nátěr. Skladba Kombi balení
11 kg
materiálu je založena na ekologicky nezávadné polyuretanové
Kombi balení
5,5 kg
disperzi. PU 800 E je dobře zpracovatelná a je vysoce odolná
obrušování.
PU 805 E dvousložkový ekologicky nezávadný polyuretanový matný uzavírací nátěr s nízkými emisemi VOC
Nebarvený foto-stabilní dvousložkový matný uzavírací nátěr s nízkým Kombi balení
10 kg
obsahem emisí VOC. Skladba materiálu je založena na ekologicky
Kombi balení
5 kg
nezávadné polyuretanové disperzi. PU 805 E je dobře zpracovatelná
a vytváří matný finální povrch, navíc byl výrobek testován dle AgBB
(německá komise pro zdravotní hodnocení stavebních materiálů) a je
certifikován DIBt (německý institut pro stavebnictví) pro velmi nízký
obsah emisí VOC.
PU 806 E dvousložkový ekologicky nezávadný polyuretanový matný uzavírací nátěr s nízkými emisemi VOC, barvený
Kombi balení
10 kg
Foto-stabilní dvousložkový matný uzavírací nátěr s nízkým obsahem
Kombi balení
5 kg
emisí VOC. Skladba materiálu je založena na ekologicky nezávadné
polyuretanové disperzi. PU 806 E je dobře zpracovatelná a vytváří
matný finální povrch, navíc byl výrobek testován dle AgBB (německá
komise pro zdravotní hodnocení stavebních materiálů). Výrobek je
dostupný ve standartních barvách KLB, další barvy na vyžádání,
minimální objednané množství je 40 kg.

PU 881

PU 806 E

PU 805 E

PU 800 E

EP 860

EP 750 E

EP 706 E

EP 706 E dvousložková epoxidová pryskyřice-matný uzavírací nátěr s nízkým obsahem emisí, barvený
Kombi kbelík
Barvená dvousložková epoxidová pryskyřice-emulze pro provádění
Kombi kbelík
matných pečetících (uzavíracích) nátěrů.

EP 722 E

EP 700 E dvousložková epoxidová pryskyřice-matný uzavírací nátěr nebarvený
Kombi kbelík Hobbock
Nebarvená dvousložková epoxidová pryskyřice-emulze pro provádění
Kombi kbelík
matných pečetících (uzavíracích) nátěrů epoxidových pryskyřic.
Kombi kbelík

EP 740 E

EP 700 E

Produkt
balení
BI 960 film vytvářející jednosložková impregnace založená na bázi polymer-silikátu
Plastový kanystr
Jednosložková vodná impregnace cementových povrchů. Primárně
určené a vytvořené pro vysoce jakostní, hladké, nebarvené finální
povrchy.

EP 705 E

BI 960

Impregnace a produkty pro pečetění nátěrů

Kombi kbelík Hobbock
Kombi balení
Kombi balení

30 kg
10 kg
5 kg

Kombi kbelík Hobbock
Kombi balení

30 kg
10 kg

PU 881 dvousložkový polyuretanový matný uzavírací nátěr, barvený

PU 882 dvousložkový polyuretanový polomatný uzavírací nátěr
Nebarvený dvousložkový polomatný uzavírací polyuretanový nátěr.
Kombi kbelík Hobbock
Materiál je odolný mechanickému opotřebení a je fotostabilní. Finální Kombi balení
povrch má jemnou texturu.
PU 883 dvousložkový polyuretanový polomatný uzavírací nátěr, barvený
Barvený dvousložkový polomatný uzavírací polyuretanový nátěr.
Kombi kbelík Hobbock
Materiál je odolný mechanickému opotřebení, tixotropický a je
Kombi balení
fotostabilní. Finální povrch má jemnou texturu.

euro-floor brtnice s.r.o.

30 kg
10 kg

30 kg
10 kg
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