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REMMERS FESTÉK ÁRJEGYZÉK

Megnevezés
Induline SW-910
Bütüvédő

Jellemzők
Vékony filmréteget képző, vízbázisú bütüvédőszer - különösen a vágott felületek
védelmére - meggátolja a szálirányú nedvességfelvételt, a hatására történő térfogat
növekedést, és az ezáltal kialakuló repedésképződést - vékony, rugalmas és szintelen
víztaszító filmréteget képez.

Kiszerelés
0,5 l

Egykomponensű, diszperziós,
oldószermentes gyorstapasz

Felhasználásra kész akriltapasz pórusos felületek kiegyenlítéséhez.
Fa, vakolat, beton lakkozást megelőző előkészítésére.
Küllem: fehér, állékony paszta
Száradási idő: kb. 30 perc
Csiszolható/lakkozható: kb. 3 óra elteltével

Adolit BQ 30
Faanyagvédőszer

Faanyagvédőszer koncetrátum faanyagok gomba és rovar elleni megelőző védelmére belés kültérben. Használható ecsetelve, szórva, mártva.
Barna színben.

HOLZSCHUTZ-GRUND
gombavédő alapozó

Megelőző védelem kékülés és korhadás ellen - kültéri felületkezelés alapozójaként nedvesség szabályozó - enyhe szagú - kiváló tapadást biztosít a következő rétegnek minden Remmers lazúr- és fedőfestékkel átvonható.
Szintelen.

Carbolin

Természetes nyersanyag bázisú felületkezelő anyag. Kátrányolaj mentes, kültéri
felületkezelésre pl. kerítések, burkolatok, istállók stb. Ellenáll az időjárásnak és a
sószórásnak. Filmkonzerváló bevonatréteg az algásodás ellen.
Natúrbarna színben.

Universal-Öl
Ápolóolaj

Ápolóolaj kerti bútorokhoz és fateraszokhoz. Hosszan véd az időjárás és a szürkülés
ellen. Vízbázisú, környezetbarát. Filmkonzerváló bevonatréteg biológiai szennyeződések
ellen. Gyors száradás, 2 réteg egy nap alatt. A tűlevelű és gombásodásra hajlamos
fafajokat Holzschutz-Grund-dal alapozni kell.
Szintelen, bangkirai, teak, douglas és vörösfenyő színben.

Hartwachs-Öl
Keményviasz olaj

B 312. Színtelen természetes keményolaj. Könnyen feldolgozható, a nyíltpórusú
páraáteresztő felületeket jól tömítí. Jó víztaszító, tüzesíti a fa struktúráját, mézszínű tónust
ad a fának. Természetes növényi olajokat és gyantákat tartalmaz. Oldószere a lakkbenzin.
Magas igénybevételnek kitett felületekre használható. pl: munkapult, fapadozat

Hartwachs-Öl
Keményviasz olaj

Nyílt pórusú, lélegző és szagszegény olaj. Hosszú élettartam, szennytaszító, strapabíró,
vegyszerálló. Bútorra, padlóra, parkettára, lépcsőre.
Szintelen.

0,75 l

Treppen & Parkettlack
Vízbázisú lépcső és
parkettalakk

Kiemelkedő kopás és karcállóság. Jó vegyszerállóság. Kiemeli a fa struktúráját. Könnyen
feldolgozható. Hengereléshez, ecseteléshez.
Szintelen.

2,5 l

Induline Schnellspachtel

Aidol HK lazúr

Kültéri vékonylazúr. Borítások, kerítések, nyílászárók, pergolák, kerti tárolók, ereszaljak,
oromzatok, homlokzatok bevonására használható. Védi a faanyagot a nedvességtől, UV
sugárzástól. Nem pereg le. 15 színben.

400 g

5 kg

GW-310
Kültéri vékonylazúr

5l
0,75 l
2,5 l
5l
2,5 l

Bel- és kültéri vékonylazúr. A kültéri szerkezeteket alapozni kell előtte Holzschutz-Grundal. Vízlepergető, időjárás és UV-álló. Mélyen beívódik a fába, nem pereg, nem reped.
Gyors száradás, 2 réteg egy nap alatt.
6 féle standard színben.

Pflege-Set für Fenster
Ápolókészlet ablakokhoz

Felületkezelt ablakok ápolásához. A készlet 250 ml-es tisztítóból, 250 ml-es ápoló
balzsamból és 2 tisztítókendőből áll. Rendszeres használata megnöveli a felületkezelés
élettartamát. Felfrissíti a színét és fényét. Védelem az időjárás károsítása ellen. Szintelen.

A megadott árak 27 % Áfát tartalmaznak.

Aktuális árainkról
érdeklődjön
elérhetőségeinken!

1l
5l
0,75 l
2,5 l
5l

2,5 l
5l
20 l

Universal-Holzlasur
Vízbázisú vékonylazúr

Aktuális árainkról
érdeklődjön
elérhetőségeinken!

0,75 l
2,5 l
5l

1l
Kékülésgátló, vízbázisú vékonylazúr. Nem igényel külön alapozást. Mélyen beivódik a
fába, nem pereg, nem reped. Gyors száradás, 2 réteg egy nap alatt.
30 féle standard színben.

Bruttó ár Ft/db

5l

2x250 ml

Aktuális árainkról
érdeklődjön
elérhetőségeinken!

