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 FASÁDNE NÁTERY 

Akrylátová fasádna farba

PouÏitie: Akrylátová farba ECOLOR SCH 30 je vodou riediteľná fasádna farba určená 

pre finálnu povrchovú úpravu muriva, betónových panelov, sadrokartónových povrchov 

a iných ľahčených stavebných a umelých hmôt. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie 

podkladu, je paropriepustná a hydrofóbna.

Spotreba: 0,25 – 0,4 kg/m2.

Akrylátová fasádna farba štruktúrna

PouÏitie: Akrylátová fasádna farba ECOLOR je vodou riediteľná farba s dekoračným 

efektom zrna až 1,6 mm pre finálnu povrchovú úpravu omietok, betónových panelov, 

sadrokartónových povrchov a  iných ľahčených staveb ných materiálov a  umelých 

hmôt. Zabezpečuje ochranu a  farebné zjednotenie podkladov. Je paropriepustná 

a hydrofóbna.

Spotreba: 0,8 – 1,5 kg/m2.

Akrylátová fasádna farba s kamienkom

PouÏitie: Akrylátová farba ECOLOR SM je vodou riediteľná akrylátová fasádna farba 

s jemným zrnom do veľkosti 0,5 mm a je určená na finálnu povrchovú úpravu muriva, 

betónových panelov, sadrokartónových povrchov a  iných ľahčených stavebných 

a umelých hmôt. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu. Je paropriepustná 

a hydrofóbna.

Spotreba: 0,25 – 0,4 kg/m2.

Akrylátová fasádna farba s povrchom pomarančovej kôry

PouÏitie: ECOLOR SPK je dekoratívna farba určená na  finálnu úpravu omietok, 

betónových panelov, sadrokartónových povrchov a  iných ľahčených stavebných 

materiálov. Je elegantnou, vkusnou a nezvyčajnou povrchovou úpravou stavebných 

konštrukcií. Náter je hydrofóbny (zabraňuje prenikaniu vody do konštrukcie), a preto 

zostáva dlho čistý.

Spotreba: 0,8 – 1,2 kg/m2.

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

1,2 kg    3,5 kg    7 kg    14 kg

7,5 kg    15 kg

7 kg    14 kg

7,5 kg    15 kg

ECOLOR®

ECOLOR® S

ECOLOR® SM

ECOLOR® SPK
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Akrylátová fasádna farba pre teploty od -5 °C

PouÏitie: Akrylátová fasádna farba ECOLOR FROST je vodou riediteľná farba pre 

použitie pri nízkych teplotách od -5 °C. Je vhodná pre finálnu povrchovú úpravu muriva, 

betónových panelov, sadrokartónových povrchov a  iných ľahčených stavebných 

a umelých hmôt povrchovo ošetrovaných v  ročných obdobiach s miernymi mrazmi.  

Zaisťuje ochranu a  farebné zjednotenie podkladov, je paropriepustná a hydrofóbna. 

Spotreba: 0,25 – 0,4 kg/m2.

Akrylátová fasádna farba na sanáciu prasklín

PouÏitie: Akrylátová farba ECOLOR GROB je určená ako základný náter na vyrovná-

vanie a prekrytie drobných ustálených závad povrchu omietok, betónových panelov 

a pod. Po aplikácii majú ošetrené povrchy vyrovnanú nasiakavosť a vzhľadovo vy-

rovnaný povrch, čo je dôležité pri aplikácii fasádnych farieb po opravách. Nerovna-

ká nasiakavosť podkladu a jeho nejednotná povrchová štruktúra sú príčinou vzniku 

tmavších a svetlejších miest po nátere fasádnou farbou.

Spotreba: 0,3 – 0,6 kg/m2.

Akrylátová farba pre sanáciu prasklín – pružná

PouÏitie: Akrylátová farba ECOLOR GROB Flex je určená na vyrovnanie a prekrytie 

drobných chýb povrchu omietok, betónových panelov a  pod. Farba nie je schopná 

prekryť a sanovať statické poruchy objektov. Najdôležitejšou vlastnosťou tejto farby je 

schopnosť prekryť vlasové trhliny do šírky až 0,6 mm.

Spotreba: 0,3 – 0,6 kg/m2.

Silikátová fasádna farba modifikovaná

PouÏitie: COLORSIL M je fasádna farba na finálnu povrchovú úpravu všetkých 

silikátových a  savých anorganických podkladov. Dlhá životnosť, prírodný vzhľad 

a ďalšie vlastnosti ako je nízky difúzny odpor pre vodné pary ju predurčujú na použitie 

pri sanácii starých a  pamiatkových objektov. Je vhodná na ošetrenie vápenných, 

vápenno-cementových, cementových a sanačných omietok, pieskovcových a betó-

nových podkladov i na renováciu starých minerálnych podkladov.

Spotreba: 0,25 – 0,4 kg/m2.

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

14 kg

7,5 kg    15 kg

6 kg    13 kg

1,2 kg   3,5 kg   7 kg   14 kg

ECOLOR® FROST

ECOLOR® GROB

ECOLOR® GROB Flex

COLORSIL® M
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 FASÁDNE NÁTERY 

Silikátová farba pre sanáciu prasklín

PouÏitie: Silikátová farba COLORSIL GROB je určená pod silikátové fasádne farby 

na  vyrovnanie a  prekrytie drobných ustálených chýb povrchu omietok, betónových 

panelov a pod. Po aplikácii majú ošetrené povrchy vyrovnanú nasiakavosť a vzhľadovo 

vyrovnaný povrch, čo je dôležité hlavne pri aplikácii fasádnych farieb po  opravách 

fasád. Najdôležitejšou vlastnosťou tejto farby je schopnosť prekryť vlasové trhliny 

do šírky až 0,6 mm.

Spotreba: 0,3 – 0,6 kg/m2.

Adhézna silikátová farba

PouÏitie: Silikátová farba COLORSIL KONTAKT je určená ako základný kontaktný náter 

na staré akrylátové a iné syntetické farby, ktoré majú dobrú priľnavosť a na ktoré má 

byť aplikovaný silikátový systém. Je vhodné nanášať ju i v prí padoch, keď bola stará 

farba z  fasády odstránená a  kde sa v  omietke predpokladajú zbytky syntetického 

pojiva. Vytvára kontaktnú medzivrstvu a  vyrovnáva nasiakavosť podkladu, čo je 

dôležité pri miestnych opravách fasád.

Spotreba: 0,4 – 0,6 kg/m2.

Vápenná fasádna farba

PouÏitie: Vápenná farba COLORCIT M je vodou riediteľná minerálna vápenná 

fasádna farba modifikovaná pre finálnu úpravu klasických omietok. Zaisťuje ochranu 

a farebné zjednotenie podkladov. Je vysoko paropriepustná. Pre svoj klasický základ 

sa hodí pre ošetrenie a sanáciu starých a pamiatkových objektov.

Spotreba: 0,4 – 0,6 kg/m2.

Silikónová fasádna farba

PouÏitie: Silikónová farba SILCOLOR je vodou riediteľná fasádna farba pre finálnu 

úpravu muriva, betónových panelov a pod. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie 

podkladov. Je paropriepustná a vysoko hydrofóbna. Povrch zostáva dlho čistý.

Spotreba: 0,25 – 0,4 kg/m2.

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

7,5 kg    15 kg

    15 kg

10 kg

3,5 kg    7 kg    14 kg

COLORSIL® GROB

COLORSIL® KONTAKT

COLORCIT® M

SILCOLOR®
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Maliarska farba so zvýšenou belosťou a kryvosťou

PouÏitie: Vodou riediteľná snímateľná a  oteruvzdorná farba na  vyzreté  omietky 

a  betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a  papierové 

povrchy. Je určená na  prefarbovanie maliarskymi pastami. Vhodná i  na  úpravu 

interiérov náročných na hygienu, ako školy, jedálne,  zdravotnícke zariadenia.

Spotreba: cca 1 kg na 4 – 8 m2 pri dvoch náteroch.

Extra biela maliarska farba

PouÏitie: Vodou riediteľná snímateľná a  oteruvzdorná maliarska farba na  vyzreté 

omietky, betónové povrchy, aglomerované drevené materiály a papierové povrchy. Je 

určená pre klasické vnútorné nátery. Pre svoju  zdravotnú nezávadnosť je vhodná tiež 

aj pre interiéry náročné na hygienu, ako kuchyne, školy, jedálne, zdravotné zariadenia 

a pod.

Spotreba: cca 1 kg na 4 – 8 m2 pri dvoch náteroch.

Balenie

Balenie

4 kg 7,5 kg 15 kg 30 kg 45 kg

4 kg 7,5 kg 15 kg 30 kg 45 kg

EXIN® EKO

EXIN® EXTRA

 INTERIÉROVÉ FARBY
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Brilantne biela maliarska farba

PouÏitie: Vodou riediteľná snímateľná a  oteruvzdorná farba na  vyzreté omietky, 

betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy. 

Je určená na klasické vnútorné nátery. Pre svoju zdravotnú nezávadnosť je vhodná tiež 

pre interiéry náročné na hygienu, ako kuchyne, školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia 

a pod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, ale nie je pre tento účel 

určený.

Spotreba: cca 1 kg na 4 – 8 m2.

Brilantne biela extra kryvá maliarska farba

PouÏitie: EXIN JOY je vodou riediteľná vysoko kvalitná tónovaná interiérová farba 

v módnych odtieňoch pre spríjemnenie Vášho interiéru. Veľkou výhodou je veľmi ľahká 

aplikácia i pre úplných laikov s výsledkom bez akýchkoľvek estetických chýb. Jedná 

sa o snímateľnú, oteruvzdornú maliarsku farbu na vyzreté omietky, betónové povrchy, 

drevené materiály, sádrokartón a papierové povrchy. Je určená pre klasické vnútorné 

nátery. Pre svoju zdravotnú nezávadnosť je vhodná i do detských izieb, hál i jedální, 

kuchýň, detských pokojov a pod. Vyrába sa v 16-tich módnych odtieňoch a bielej.

Spotreba: 8 – 12 m 2/kg/1 vrstva.

Balenie

Balenie

4 kg    7 kg    14 kg    40 kg

1,5 kg    12 kg

EXIN® EXCLUSIV

 EXIN® JOY

NOVINKA

NOVINKA
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 INTERIÉROVÉ FARBY

Akrylátová farba

PouÏitie: Univerzálnu akrylátovú farbu je možné použiť v  interiéroch i  exteriéroch 

na vyzreté omietky, betón, tapety, aglomerované drevené, papierové, sadrokartónové 

povrchy alebo umakart. Náter je umývateľný, a preto je vhodný pre interiéry náročné 

na hygienu, ako sú kuchyne, školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod.

Spotreba: 0,25 – 0,4 kg/m2 pri dvoch náteroch.

Balenie
4 kg    7,5 kg    15 kg    45 kg

ECOLOR® UNI

Akrylátová farba pre interiéry

PouÏitie: Akrylátovú farbu je možné použiť na vyzreté omietky a betónové povrchy, 

aglomerované drevené materiály, sklenené tapety, papierové a  sádrokartónové 

povrchy. Náter je umývateľný a je určený pre vnútorné prostredie s náročnými požia-

davkami na hygienu – školy, kuchyne, jedálne, nemocnice, hotely a pod. Náter môže 

prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

Spotreba: 0,2 – 0,4 kg/m2 pri dvoch náteroch.

Balenie
3,5 kg    7 kg    14 kg

ECOLOR® IN 

ECOLOR® IN EXCLUSIV Brilantne biela extra kryjúca akrylátová farba pre interiéry

PouÏitie: Akrylátovú farbu je možné použiť na vyzreté omietky a betónové povrchy, 

aglomerované drevené materiály, tapety, papierové a sadrokartónové povrchy. Náter 

je umývateľný, a preto je vhodný pre interiéry náročné na hygienu – školy, kuchyne, 

jedálne, zdravotnícke zariadenia, hotely a pod. Náter môže prísť do náhodného styku 

s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

Spotreba: 0,2 – 0,4 kg/m2 pri dvoch náteroch.

Balenie
3 kg    6 kg    14 kg    40 kg

Akrylátová farba 

PouÏitie: Vnútorné umývateľné vodou riediteľné interiérové nátery ECOLOR STYL 

ponúkajú kolekciu elegantných odtieňov pre uplatnenie nielen v  bytovom dizajne. 

Odtiene sú navrhnuté podľa najnovších farebných trendov a  umožňujú vytvoriť 

v interiéri naozaj modernú a štýlovú atmosféru. Veľkou výhodou náteru ECOLOR STYL 

je vysoká umývateľnosť a  veľmi ľahká aplikácia i  pre úplných laikov, s  výsledkom 

bez akýchkoľvek estetických chýb. Pre svoju praktickosť je vhodná predovšetkým 

do detských izieb. Jedná sa o  nátery určené na vyzreté omietky, betónové 

povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy. Vyrába sa 

v 12-tich módnych odtieňoch a bielej.

Spotreba: 12–16 kg/m2.

Balenie
4 kg

ECOLOR® STYL

NOVINKA
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Akrylátová farba odolná čistiacim a dezinfekčným 
prostriedkom

PouÏitie: Univerzálnu akrylátovú farbu je možné použiť v interiéroch i v exteriéroch 

na  vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, aglomerované  drevené, papierové, 

sadrokartónové povrchy alebo umakart. Náter je umývateľný, a preto je vhodný pre 

interiéry náročné na hygienu, ako sú kuchyne, školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia 

a  pod. Je špeciálne upravený na  odolnosť proti bežným čistiacim a  dezinfekčným 

prostriedkom.

Spotreba: 0,2 – 0,4 kg/m2 pri dvoch náteroch.

Tekutá plastická tapeta

PouÏitie: Farbu s  dekoračným efektom je možné použiť v  interiéroch na  vyzreté 

omietky, aglomerované drevené, papierové, umakartové a  sadrokartónové povrchy. 

Plastický efekt sa dá vytvoriť podľa svojho vkusu a  zručnosti. Náter môže prísť 

do  náhodného styku s  potravinami, nie je však pre tento účel určený. Náter je 

umývateľný.

Spotreba: 0,6 – 1,2 kg/m2.

Tekutá plastická tapeta rustikálna

PouÏitie: Farbu s dekoračným efektom zrna až 1,5 mm je možné použiť v interiéroch 

na vyzreté omietky, aglomerované drevené, papierové, umakartové a sadrokartónové 

povrchy. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel 

určený. Náter je umývateľný.

Spotreba: 0,8 – 1,5 kg/m2.

Izolačný náter na prekrývanie škvŕn

PouÏitie: Farbu je možné použiť v interiéroch na betón, sklenené tapety, aglomerované 

drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, z  ktorých vystupujú škvrny. Náter je 

umývateľný a po zaschnutí sa dá ľahko pretrieť vnútornými maliarskymi farbami. Je 

vhodný pre interiéry na prekrytie škvŕn a prerážajúcich nečistôt napr. od cigaretového 

dymu, zatekajúcej vody a pod.

Spotreba: 0,2 – 0,35 kg/m2 v jednej vrstve.

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

15 kg

4 kg    7,5 kg    15 kg

7,5 kg    15 kg

1 kg    4 kg    7 kg    12 kg

ECOLOR® UNI EXTRA

PLASTYP® INTA

PLASTYP®

ECOLOR® Block Coat
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 INTERIÉROVÉ FARBY
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Moderný umývateľný náter pre náročné dekoratívne 
úpravy

PouÏitie: ECOLOR ANTIK je moderný dekoratívny, priedušný náter na  báze 

prírodných materiálov. Náter je možné použiť na vyzreté omietky a betónové povrchy, 

aglomerované drevené materiály a sadrokartónové povrchy. Náter je umývateľný a je 

určený pre vnútorné prostredie s náročnými požiadavkami na estetiku

 – vstupné haly, obývacie izby, jednacie miestnosti, kancelárie a  iné prestížne 

reprezentačné priestory.

Pigmentové koncentráty pre antické zeminy

PouÏitie: Tónovacie pasty ALFACOLOR ANTIK sú určené pre tónovanie vodou 

riediteľných špeciálnych antických dekorácií napr. ECOLOR ANTIK, ADEXROLL ANTIK. 

ALFACOLOR ANTIK možno použiť na dofarbovanie vodou riediteľných emailov, 

omietkovín, fasádnych a maliarskych farieb. 

Silikátová farba vnútorná

PouÏitie: Minerálna silikátová farba COLORSIL IN je formulovaná na  prírodných 

materiáloch. Je určená na  úpravu interiérov pre náročných zákazníkov, najmä 

po sanáciách objektov proti vlhkosti. Aplikácia je možná na skarbonatizované omietky 

vrátane sanačných a  na  betónové povrchy. Je paropriepustná, s  nízkym difúznym 

odporom pre vodnú paru.

Spotreba: 0,25 – 0,4 kg/m2.

 An
tic

ké
 ze

m
in

y
 M

in
er

ál
ne

 fa
rb

y

Balenie

Balenie

Balenie

2,5 l

0,25 l

7 kg    14 kg

ECOLOR® ANTIK

ALFACOLOR® ANTIK

COLORSIL® IN

 INTERIÉROVÉ FARBY
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Akrylátový penetrátor

PouÏitie: Akrylátový penetrátor je určený ako prvý náter všetkých pijavých 

stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými fasádnymi farbami, 

omietkovinami alebo interiérovými farbami. Možno ho použiť aj samostatne pre 

spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii aj ako 

koncentrát. Spôsob riedenia je pre koncentrát vyznačený na etikete.

Spotreba: 0,1 – 0,2 l/m2.

Akrylátový penetrátor – koncentrát

PouÏitie: Akrylátový penetrátor je určený ako prvý náter všetkých pijavých  stavebných 

materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými fasádnymi farbami, omietkovinami 

alebo interiérovými farbami pri ich aplikácii na sadrokartón a všetky pijavé stavebné 

materiály. Koncentrát po vhodnom nariedení je možné použiť i na zlepšenie vlastností 

mált, betónov, k príprave lepiacich mált pre obklady a dlažby. Spôsob riedenia je pre 

koncentrát vyznačený na etikete. Obsah netekavých zložiek (sušina) min. 44 %.

Akrylátový nanopenetrátor s hĺbkovým účinkom – koncentrát

PouÏitie: Nanopenetrátor PENECO NANO je určený pre penetráciu všetkých savých 

anorganických podkladov. Možno ho použiť samostatne pre zamedzenie prieniku vody 

do všetkých savých stavebných materiálov, k zlepšeniu vlastností stavebných zmesí 

pojených cementom alebo vápenným hydrátom, k  zvýrazneniu „mokrého“ vzhľadu 

prírodných aj umelých kameňov, tehál, tehlových a iných savých obkladov. Pre svoju 

vysokú prenikaciu schopnosť je disperzný nanopenetrátor PENECO NANO určený 

ako základný náter všetkých betónových povrchov pod ochranné farby na betónové 

konštrukcie ECOLOR BKH FLEX, ECOLOR BKH, samonivelačné stierky a izolačné stierky 

ako WETISOL, PROISOL a pod. Náter je hydrofóbny a môže byť použitý aj pre prípravu 

povrchov pod všetky akrylátové farby. Obsah netekavých zložiek (sušina) min. 30 %.

Akrylátový penetrátor s hĺbkovým účinkom – vodou 
riediteľný

PouÏitie: Pre svoju dobrú prenikaciu schopnosť je disperzný penetrátor PENECO 

EXTRA určený ako základný náter všetkých betónových povrchov pod ochranné farby 

na  betónové konštrukcie ECOLOR BKH FLEX, ECOLOR BKH, samonivelačné stierky 

a  izolačné stierky ako WETISOL, PROISOL a  pod. Náter je hydrofóbny a  môže byť 

použitý i samostatne pre zamedzenie prieniku vody do betónov – dvojnásobný náter 

znižuje prienik CO
2
.

Spotreba: 0,1 – 0,2 l/m2.

Akrylátový penetrátor s hĺbkovým účinkom
– rozpúšťadlový

PouÏitie: Pre svoju dobrú prenikaciu schopnosť je disperzný penetrátor PENECO 

EXTRA R určený ako základný náter všetkých betónových povrchov pod ochranné 

farby na  betónové konštrukcie ECOLOR BKH FLEX, ECOLOR BKH, samonivelačné 

stierky a izolačné stierky ako WETISOL, PROISOL a pod. Náter je hydrofóbny a môže 

byť použitý i  samostatne pre zamedzenie prieniku vody do betónov – dvojnásobný 

náter znižuje prienik CO
2
.

Spotreba: 0,1 – 0,2 l/m2.

 PENETRÁCIE

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

1 l     5 l     10 l

1 l     5 l     10 l

1 l     5 l     10 l

5 l     10 l

5 l     10 l

PENECO®

PENECO® K

PENECO® NANO

PENECO® EXTRA

PENECO® EXTRA R
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Akrylátový adhézny mostík s penetračným účinkom

PouÏitie: Adhézny mostík PENECO KONTAKT je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, 

ktorý je možné použiť v interiéroch aj v exteriéroch na vyzreté omietky, betón, sklenené 

tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy, na drevotriesku, na OSB dosky, 

umakart, obklady a dlažby a pod. Jedná sa o spevňujúci a podkladový náter určený 

ako prvý náter všetkých savých aj nesavých stavebných materiálov, ktoré sú následne 

upravované stierkami, akrylátovými farbami, akrylátovými omietkovinami a pod. Môže 

prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený. 

Spotreba: 0,18 – 0,25 kg/m2.

Penetrátor pre teploty od -5 °C

PouÏitie: Akrylátový penetrátor je určený pre prácu pri nízkych teplotách od  -5 °C 

ako prvý náter všetkých pijavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne  upravované 

akrylátovými fasádnymi farbami, omietkovinami na niektoré pijavé stavebné materiály. 

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Spotreba: 0,1 – 0,2 l/m2.

Základný penetračný náter pod akrylátové omietkoviny

PouÏitie: Základný penetračný náter je určený ako prvý náter všetkých pijavých 

stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými omietkovinami, napr. 

ECOLOR R a  ECOLOR O. Možno ich použiť aj samostatne na  spevnenie a  zvýšenie 

hydrofóbnosti povrchu.

Spotreba: 0,15 – 0,2 kg/m2.

Silikátový penetrátor modifikovaný

PouÏitie: Silikátový penetrátor FIXASIL M je určený ako primárny náter všetkých 

silikátových povrchov a  vápenných štukov, finálne upravovaných modifikovanými 

silikátovými farbami COLORSIL M, COLORSIL IN. Penetrácia upravuje nasiakavosť 

ošetrených povrchov a v prípade čistých vápenných štukov pripraví mostík na ukot-

venie finálneho náteru. 

Spotreba: 0,1 – 0,2 l/m2.

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

1 kg    5 kg    10 kg

5 l     10 l

5 l     10 l

5 l     10 l

PENECO® KONTAKT

PENECO® FROST

PENECO® O

FIXASIL® M
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Základný penetračný náter pod silikátové omietkoviny

PouÏitie: Základný penetračný náter je určený ako prvý náter všetkých pijavých 

stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikátovými omietkovinami napr. 

COLORSIL R a COLORSIL O. Je možné ho použiť i samostatne pre  spevnenie a zvýšenie 

hydrofobitu povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Spotreba: 0,15 – 0,2 kg/m2.

Silikónový penetrátor

PouÏitie: Silikónový penetračný náter je určený ako prvý náter všetkých pijavých 

stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikónovými omietkovinami, 

fasádnymi a  interiérovými farbami. Možno ho použiť aj samostatne pre spevnenie 

a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Spotreba: 0,1 – 0,2 l/m2.

Základný penetračný náter pod silikónové omietkoviny

PouÏitie: Základný penetračný náter je určený ako prvý náter všetkých pijavých 

stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované silikónovými omietkovinami 

SILCOLOR R alebo SILCOLOR O. Možno ho použiť i  samostatne pre spevnenie 

a zvýšenie hydrofobity povrchov. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Spotreba: 0,15 – 0,2 kg/m2.

Základný penetračný náter pod dekoratívnu mozaikovú 
omietkovinu

PouÏitie: Základný penetračný náter je určený ako prvý náter všetkých savých 

stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované mozaikovými omietkovinami 

ECOLOR MOSAIC. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

Spotreba: 0,18 – 0,25 kg/m2.

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

5 kg    10 kg

5 l     10 l

5 kg    10 kg

5 kg    10 kg

FIXASIL® O

PENESIL®

PENESIL® O

PENECO® MOSAIC 
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 NÁTERY NA DREVO A KOV

IMPRANAL®

IMPRANAL® PROFI

INDULAK®

INDULAK® Lesk

INDULAK® Mat

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

0,75 l     2,5 l     5 l

0,75 l     2,5 l     5 l

0,75 l     2,5 l

0,75 l     2,5 l

0,75 l     2,5 l

Lazúrovací lak slabovrstvý

PouÏitie: Slabovrstvá vodou riediteľná lazúra IMPRANAL je určená pre všetky drevené 

povrchy v exteriéroch a interiéroch, ako obloženie balkónov a fasád, pergoly, záhradný 

nábytok, okná, dvere a pod. Nie je samostatne vhodná k náterom podlahových plôch 

(pre podlahové plochy v  interiéroch doporučujeme ako finálnu úpravu niektorý 

z polyuretánových lakov INDULAK). Je vhodná tiež ako základný náter pod silnovrstvé 

lazúry IMPRANAL SL, IMPRANAL PROFI a  pod polyuretánové laky INDULAK. Vzhľad 

náterov  – matný, dojem neošetreného dreva. Chráni drevo pred poveternostnými 

vplyvmi a  stárnutím. Vyrába sa v  odtieňoch: dub, dub antik, orech, teak, zlatý dub, 

gaštan, mahagon, palisander, pínia, višňa a bezfarebný. 

Spotreba: 12 – 16 m2/l v jednej vrstve.

Lazúrovací lak silnovrstvý

PouÏitie: IMPRANAL PROFI je určený pre všetky drevené povrchy v exteriéroch a inte-

riéroch, ako obloženie balkónov a fasád, pergoly, záhradný nábytok, okná, dvere a pod. 

IMPRANAL PROFI je vhodný i pre priemyselnú výrobu všetkých drevených povrchov. 

Nie je samostatne vhodný k náterom podlahových plôch (pre podlahové plochy v inte-

riéroch doporučujeme ako finálnu úpravu niektorý z polyuretánových lakov INDULAK). 

Chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a stárnutím. Vhodný i na úpravu interiérov 

náročných na hygienu, ako školy, jedálne,  zdravotnícke zariadenia. Výrobok je schvá-

lený pre použitie na detské hračky. Vyrába sa v odtieňoch: dub, dub antik, orech, teak, 

zlatý dub, gaštan, mahagon, palisander, pínia, višňa, eben a bezfarebný s UV filtrom 

a bezfarebný bez UV filtra. Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky. 

Spotreba: 8 – 12 m2/l v jednej vrstve.

Polyuretánový vrchný lak, polomat

PouÏitie: Polyuretánový vrchný lak je určený pre všetky drevené povrchy v exteriéroch 

a interiéroch, ako obloženie balkónov a fasád, pergoly, záhradný nábytok, okná, dvere 

a pod. Pre vysokú oteruvzdornosť je možné ho použiť v interiéri k náterom drevených 

podláh, parkiet a  pod. V  exteriéri doporučujeme používať v  kombinácii s  lazúrami 

IMPRANAL a IMPRANAL PROFI obsahujúci v jednej vrstve UV filter. Chráni drevo pred 

poveternostnými vplyvmi a  stárnutím. V  interiéri je možné ho použiť i  k  náterom 

drevených podláh. Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky. 

Spotreba: 15 – 20 m2/l v jednej vrstve.

Polyuretánový vrchný lak, lesklý

PouÏitie: Polyuretánový vrchný lak je určený pre všetky drevené povrchy v exteriéroch 

a interiéroch, ako obloženie balkónov a fasád, pergoly, záhradný nábytok, okná, dvere 

a pod. Pre vysokú oteruvzdornosť je možné ho použiť v interiéri k náterom drevených 

podláh, parkiet a  pod. V  exteriéri doporučujeme používať v  kombinácii s  lazúrami 

IMPRANAL a IMPRANAL PROFI obsahujúci v jednej vrstve UV filter. Chráni drevo pred 

poveternostnými vplyvmi a  stárnutím. V  interiéri je možné ho použiť i  k  náterom 

drevených podláh. Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky. 

Spotreba: 15 – 20 m2/l v jednej vrstve.

Polyuretánový vrchný lak, matný

PouÏitie: Polyuretánový vrchný lak je určený pre všetky drevené povrchy v exteriéroch 

a interiéroch, ako obloženie balkónov a fasád, pergoly, záhradný nábytok, okná, dvere 

a pod. Pre vysokú oteruvzdornosť je možné ho použiť v interiéri k náterom drevených 

podláh, parkiet a  pod. V  exteriéri doporučujeme používať v  kombinácii s  lazúrami 

IMPRANAL a IMPRANAL PROFI obsahujúci v jednej vrstve UV filter. Chráni drevo pred 

poveternostnými vplyvmi a  stárnutím. V  interiéri je možné ho použiť i  k  náterom 

drevených podláh. Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky. 

Spotreba: 15 – 20 m2/l v jednej vrstve.
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Základná farba na drevo

PouÏitie: ECOLOR PROFI Z je základná vodou riediteľná farba na drevo pod emaily, 

ako napr.: ECOLOR PROFI alebo ECOLOR PROFI EX. Tvorí základnú vrstvu pre použitie 

na nové i staré povrchy. Ako základnú vrstvu je možné ju použiť buď samostatne alebo 

pre náročnejšie priemyselné aplikácie na  povrch opatrený napúšťadlom ECOLOR 

PROFI N. Nehodí sa na silné živicové drevá. Vyrába sa v bielom odtieni.

Spotreba: 0,1 – 0,2 l/m2.

Email na vnútorné i vonkajšie použitie

PouÏitie: Vodou riediteľný email na vonkajšie i vnútorné použitie ECOLOR PROFI na báze 

akrylátového pojiva je určený na  nátery dreva a  drevených konštrukcií (podhľadov, 

obkladov, okien, dverí, regálov, drevených dielov, nábytku a pod.),  drevotrieskových 

a azbestocementových dosiek, strešných krytín, betónu a kovových prvkov opatrených 

antikoróznym náterom (ústredné kúrenie, kovanie, záhradný nábytok a pod.). Zamatový 

lesk náteru dáva predmetom elegan tný vzhľad. Antiblokačné účinky zabraňujú 

lepivosti a zlepšujú tak  úžitkové vlastnosti náteru pri aplikácii na okná a dvere. Náter je 

umývateľný. Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky. 

Spotreba: 1 l na cca 5 – 7 m2 pri dvoch náteroch.

Email na vonkajšie i vnútorné použitie

PouÏitie: Vodou riediteľný email na  vonkajšie i  vnútorné použitie ECOLOR PROFI 

na  báze akrylátového pojiva je určený na  nátery dreva a  drevených konštrukcií, 

 drevotrieskových a azbestocementových dosiek, strešných krytín, betónu a kovových 

prvkov opatrených antikoróznym náterom. Vzhľad náteru je lesklý. Antiblokačné účinky 

zabraňujú lepivosti a  zlepšujú tak  úžitkové vlastnosti náteru pri aplikácii na  okná 

a dvere. Vyrába sa v bázach pre tónovanie v bielej a hnedej farbe. Výrobok je schválený 

pre použitie na detské hračky. 

Spotreba: 1 l na cca 5 – 7 m2 pri dvoch náteroch.

Vodou riediteľná základná farba na kov

PouÏitie: Disperzná vodou riediteľná základná farba ECOLOR PRIM na  báze 

akrylátového pojiva je určená predovšetkým pre nátery železných a  oceľových 

predmetov so stupňom koróznej agresivity C2. V exteriéroch pre prostredie s nízkou 

úrovňou znečistenia, v interiéri  pre priestory nevýrobnej porady.

Spotreba: 0,05 – 0,08 l/m2.

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

0,75 l     2,5 l

0,6 l     2,2 l     4,5 l     9 l

0,6 l     2,2 l     4,5 l

0,75 l     2,5 l

ECOLOR® PROFI Z

ECOLOR® PROFI

ECOLOR® PROFI Lesk

ECOLOR® PRIM

 NÁTERY NA DREVO A KOV
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FARBY NA BETÓN /  HYDROIZOLÁCIE 

ECOLOR® BKH FLEX

ECOLOR® BKH

UNIVERLIT® AKRYL
 

FORTESIL®

PROISOL®

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

11 kg

13 kg

3,5 kg    14 kg

10 l   200 l

6 kg    14 kg

Ochranná farba na železobetón hydrofóbna, elastická

PouÏitie: Akrylátová farba ECOLOR BKH FLEX je vodou riediteľná, určená na vonkajšiu 

finálnu úpravu betónových a  železobetónových prvkov stavebných konštrukcií. Je 

hydrofóbna, s vyšším difúznym odporom proti prieniku CO2, NO2 a ďalších exhalátových 

zlúčenín, ktoré spolu s vodou znižujú pH betónu a zapríčiňujú jeho karbonatáciu, stratu 

pevnosti, koróziu armatúr, a tým aj celkovú deštrukciu konštrukcií.

Spotreba: 0,4 – 0,6 kg/m2.

Ochranná farba na železobetón hydrofóbna

PouÏitie: Akrylátová farba ECOLOR BKH je vodou riediteľná, určená na  vonkaj šiu 

finálnu úpravu betónových a  železobetónových prvkov stavebných konštrukcií. Je 

paropriepustná, silne hydrofóbna, s vyšším difúznym odporom proti prieniku CO2, NO2 

a ďalších exhalátových zlúčenín, ktoré spolu s vodou znižujú pH betónu a zapríčiňujú 

jeho karbonatáciu, stratu pevnosti, koróziu armatúr, a  tým aj celkovú deštrukciu 

konštrukcií.

Spotreba: 0,4 – 0,6 kg/m2.

Farba na betónové podlahy

PouÏitie: UNIVERLIT AKRYL je vodou riediteľná  farba určená k  náterom ľahko 

zaťažovaných betónových podláh a  pohľadových betónových plôch v  exteriéroch 

a  interiéroch. Je účinnou ochranou betónov proti ich karbonizácii vzdušným CO
2 

a  proti prenikaniu zrážkovej vody. Nehodí sa: na  nesúdržný a  rozrušený podklad 

a na gletované betóny.

Spotreba: 0,4 – 0,6 kg/m2.

Injektážny prostriedok

PouÏitie: Injektážny prostriedok FORTESIL je modrý jednozložkový roztok 

s  kombinovaným efektom účinku (tesniacim a  hydrofobizačným), používaný pre 

dodatočnú hydroizoláciu steny. Prípravok vytvorí v  potrebných miestach gél, ktorý 

utesní stenu proti ďalšiemu prenikaniu zemskej vlhkosti. Pomocou FORTESILU je 

možné vytvárať horizontálne, vertikálne a  plošné izolácie muriva. (Nemrznúcou 

variantou pre použitie pre teploty od -10 °C je FORTESIL N).

Spotreba: 15 – 25 l/m2 prierezu muriva.

Tekutá hydroizolačná fólia pod obklady a dlažby

PouÏitie: Pružná hydroizolačná jednozložková hmota PROISOL je určená ako 

izolácia proti stekajúcej vode na prekrytie trhlín v podkladoch stavebných materiálov 

v  interiéroch. Je možné ju použiť ako pružnú membránu pod  keramické obklady 

a dlažby kúpeľní k utesneniu sadrokartónových stien a betónových podláh.

Spotreba: 0,8 – 2 kg/m2.
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SPEVŇOVAČE KAMEŇA / HYDROFOBIZAČNÉ NÁTERY 

Spevňovač kameňa

PouÏitie: Spevňovač kameňa FIXASIL OH je určený pre konsolidáciu všetkých 

minerálnych savých stavebných materiálov, poškodených poveternostnými vplyvmi 

alebo ako prevencia tohoto pôsobenia. Používa sa ako finálny spevňujúci náter 

na prírodný kameň (sochárska diela, fresky, obklady fasád, kamenné stavby), na všetky 

typy omietok, tehly a pod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálov.

Spotreba: 2 – 4 l/m2.

Hydrofóbny spevňovač kameňa

PouÏitie: Spevňovač kameňa s  hydrofóbnym účinkom FLIXASIL H je určený pre 

konsolidáciu všetkých minerálnych savých stavebných materiálov, poškodených 

poveternostnými vplyvmi alebo ako prevencia tohoto pôsobenia. Používa sa ako finálny 

spevňujúci náter na prírodný kameň (sochárska  diela, fresky, obklady fasád, kamenné 

stavby), na všetky typy omietok, tehly a pod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad 

materiálov.

Spotreba: 2 – 4 l/m2.

Hydrofobizačný prostriedok

PouÏitie: Používa sa ako finálny hydrofobizujúci náter na prírodný aj umelý kameň 

(sochárske diela, obklady fasád, kamenné stavby), strešné krytiny, na  všetky typy 

omietok a pod. Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad materiálov. Hydrofobizačný 

prostriedok REPESIL je určený na impregnáciu anorganických povrchov proti prieniku 

vody.

Spotreba: 0,2 – 0,4 l/m2.

Hydrofobizačný prostriedok – vodou riediteľný

PouÏitie: Hydrofobizačný prostriedok REPESIL AQUA je určený pre impregnáciu 

anorganických povrchov proti prieniku vody. Dažďová voda spôsobuje zašpinenie 

a deštrukciu stavebných materiálov tým, že do nich preniká, vnáša so sebou nečistoty 

a postupne ich nasycuje soľami (sírany, siričitany). Narastajúce kryštály týchto solí sú 

potom príčinou straty pevnosti stavebných materiálov a ich postupnej erózii, výkvetu 

týchto solí, špinavých škvŕn a celkového zašpinenia.

Spotreba: 0,2 – 0,4 l/m2.

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

5 l     10 l

5 l     10 l

1 l     5 l     10 l

1 l     5 l     10 l

FIXASIL® OH

FIXASIL® H

REPESIL®

REPESIL® AQUA
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OMIETKOVINY

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

Akrylátová omietkovina hladená
so zrnom 1; 1,5; 2 a 2,5 mm

PouÏitie: ECOLOR R je dekoratívna omietkovina rustikálneho typu určená pre finálnu 

úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov, sadro kartónových 

povrchov a iných ľahčených stavebných materiálov. Je vkusnou a elegantnou úpravou 

stavebných konštrukcií, je hydrofóbna a zostáva dlho čistá. Vyrába sa vo veľkosti zrna 

1; 1,5; 2; 2,5 mm. Veľkosť zrna je uvedená na etikete.

Spotreba: Spotreba: 

Akrylátová omietkovina ryhovaná
so zrnom 1,5; 2 a 2,5 mm

PouÏitie: ECOLOR O je dekoratívna omietkovina mníchovského typu určená pre finálnu 

úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov, sadrokartónových 

povrchov a iných ľahčených stavebných materiálov.  Je vkusnou a elegantnou úpravou 

stavebných konštrukcií, je hydrofóbna a zostáva dlho čistá. Vyrába sa vo veľkosti zrna 

1,5; 2; 2,5 mm. Veľkosť zrna je uvedená na etikete.

Spotreba: podľa veľkosti zrna: 1,9 – 2,4; 2,6 – 3; 3,3 – 3,8 kg/m2

Silikónová omietkovina hladená so zrnom 1,5 mm 
alebo 2 mm

PouÏitie: SILCOLOR R je silikónová dekoratívna omietkovina rustikálneho typu (nazýva 

sa tiež zatieraná alebo zrno na zrno) určená pre finálnu úpravu omietok, betónových 

panelov, zatepľovacích systémov, sadrokartónových povrchov a  iných ľahčených 

stavebných materiálov. Je efektívnou úpravou všetkých stavebných konštrukcií. 

Ošetrený povrch je vysoko hydrofóbny a zostáva dlho čistý. Vyrába sa vo veľkosti zrna 

1,5 a 2 mm.

Spotreba: cca 2,2 – 2,6; 2,9 – 3,6 kg/m2.

Silikónová omietkovina ryhovaná so zrnom 2 mm

PouÏitie: SILCOLOR O  je silikónová dekoratívna omietkovina mníchovského typu 

určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov, 

sadrokartónových povrchov a  iných ľahčených stavebných materiálov. Je vkusnou 

a elegantnou úpravou stavebných konštrukcií, ktorá je vysoko hydrofóbna a zostáva 

dlho čistá. Podľa ťahov stierky je možné docieliť rôzne dekoratívne   efekty. Vyrába sa 

s veľkosťou zrna 2 mm.

Spotreba: cca 2,6 – 3 kg/m2.

ECOLOR® FROST R, FROST O

ECOLOR® O

ECOLOR® R

SILCOLOR® R

SILCOLOR® O
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O Akrylátová omietkovina hladená a ryhovaná
so zrnom 2 mm pre prácu pri nízkych teplotách

PouÏitie: Omietkoviny ECOLOR FROST R a  ECOLOR FROST O  sú dekoratívne 

omietkoviny určené pre použitie pri nízkych teplotách od  -5 °C na  finálnu úpravu 

omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov, sadrokartónových povrchov 

a iných ľahčených stavebných materiálov. Sú efektívnou úpravou všetkých stavebných 

konštrukcií. Ošetrený povrch je hydrofóbny a zostáva dlho čistý. Vyrába sa vo veľkosti 

zrna 2 mm. 

Spotreba: U  omietkoviny ECOLOR FROST R cca 2,9 – 3,6 kg/m2 a  u  omietkoviny 

ECOLOR FROST O cca 2,6 – 3 kg/m2.
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OMIETKOVINY

SILCOLOR® RS

SILCOLOR® OS

COLORSIL® R

COLORSIL® O

ECOLOR® MOSAIC

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

Balenie

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

Silikónová omietkovina hladená so zrnom 1,5 a 2 mm

PouÏitie: SILCOLOR RS je silikónová dekoratívna omietkovina rustikálneho typu 

(nazýva sa tiež zatieraná alebo zrno na  zrno) určená pre finálnu úpravu omietok, 

betónových panelov, zatepľovacích systémov, sadrokartónových povrchov a  iných 

ľahčených stavebných materiálov. Je efektívnou úpravou všetkých stavebných 

konštrukcií. Ošetrený povrch je vysoko hydrofóbny a zostáva dlho čistý. Vyrába sa vo 

veľkosti zrna 1,5 a 2 mm.

Spotreba: podľa veľkosti zrna cca 2,0 – 2,6; 2,9 – 3,6 kg/m2.

Silikónová omietkovina ryhovaná so zrnom 2 mm

PouÏitie: SILCOLOR OS je silikónová dekoratívna omietkovina mníchovského typu 

určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov, 

sadrokartónových povrchov a  iných ľahčených stavebných materiálov. Je vkusnou 

a elegantnou úpravou stavebných konštrukcií, ktorá je vysoko hydrofóbna a zostáva 

dlho čistá. Podľa ťahov stierky je možné docieliť rôzne dekoratívne  efekty. Vyrába sa 

s veľkosťou zrna 2 mm.

Spotreba: podľa veľkosti zrna 2,5 – 3 kg/m2.

Silikátová omietkovina hladená so zrnom 1,5 a 2 mm

PouÏitie: COLORSIL R je silikátová dekoratívna omietkovina rustikálneho typu (nazýva 

sa tiež zatieraná alebo zrno na zrno) určená pre finálnu úpravu omietok, betónových 

panelov, zatepľovacích systémov. Je efektnou úpravou všetkých stavebných 

konštrukcií. Prírodný vzhľad, nízky difúzny odpor ju predurčuje pre použitie pri 

sanácii starých a pamiatkových objektov. Vzhľadom k svojim vlastnostiam je vhodná 

pre konečnú úpravu vápenných, vápennocementových, cementových a  sanačných 

omietok. Ošetrený povrch je hydrofóbny. Vyrába sa vo veľkosti zrna 1,5 a 2 mm.

Spotreba: cca 2,2 – 2,6; 2,9 – 3,6 kg/m2.

Silikátová omietkovina ryhovaná so zrnom 2 mmm

PouÏitie: COLORSIL O  je silikátová dekoratívna omietkovina mníchovského typu 

určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepľovacích systémov. Je 

vkusnou a elegantnou úpravou všetkých stavebných konštrukcií. Podľa ťahov stierky 

je možné docieliť rôzne dekoratívne efekty. Prírodný vzhľad, nízky difúzny odpor ju 

predurčujú pre použitie pri sanácii  starých a pamiatkových objektov. Vzhľadom k svojim 

vlastnostiam je vhodná pre konečnú úpravu vápenných, vápennocementových, 

cementových a  sanačných omietok. Ošetrený povrch je hydrofóbny. Vyrába sa 

s veľkosťou zrna 2 mm.

Spotreba: cca 2,6 – 3 kg/m2.

Dekoratívna mozaiková omietkovina so zrnom 1,5 a 2,5 mm

PouÏitie: ECOLOR MOSAIC je akrylátová dekoratívna mramorová viacfarebná 

omietkovina. Je určená pre finálnu úpravu silno zaťažovaných miest v  exteriéroch 

a  interiéroch. V  interiéri je vhodná napr. pre vstupné priestory, chodby a schodiská, 

kde hrozí veľké opotrebovanie „dotýkaním“, oterom a pod. V exteriéri je vhodná najmä 

na miestach, ktoré sa ľahko znečistia ako napr. sokle, okenné i dverové rámy a pod. 

ECOLOR MOSAIC môžeme rovnako použiť ako fasádnu povrchovú úpravu zatepľovacích 

systémov ETICS. Je efektívnou úpravou všetkých stavebných konštrukcií. Ošetrený 

povrch je vysoko hydrofóbny a zostáva dlho čistý. Vyrába sa vo veľkosti zrna 1,5 alebo 

2,5 mm. Nehodí sa na vlhké neodizolované podklady.

Spotreba: podľa veľkosti zrna cca 3,0 – 3,5; 5,8 – 6,3 kg/m2.OM
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Výrobný sortiment STACHEMA Bratislava a.s.

tónovanie v celej farebnej škále

tónovanie v zúženej farebnej škále

Divízia Špeciálne malty stavebné hmoty s tradíciou

Divízia Chemické prípravky chémia pre život

Divízia Stavebná chémia dávame betónu charakter

Legenda

Reprofilačné malty na opravy betónových konštrukcií

Opravné a kozmetické malty na betón

Cementové a adhézne mostíky

Samonivelačné hmoty

Hydroizolačné hmoty

Špeciálne zálievky

Malty, lepidlá a stierky pre zatepľovacie systémy

Lepidlá na obklady a dlažby

Škárovacie hmoty

Tesniace cementové malty

Lignofix – ochrana dreva

Laguna – bazénová chémia

Protiplesňové prípravky

Protipožiarne nátery

Anti-graffiti program

Dezinfekčné prípravky

Prípravky proti hmyzu

Veterinárne prípravky

Organické syntézy, zákazková a zmluvná výroba

Superplastifikátory a plastifikátory

Prísady pre vibrolisované výrobky 

Prevzdušňovacie prísady

Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia betónu

Spomaľujúce prísady

Odformovacie prostriedky

Prostriedok pre čistenie a ošetrenie povrchu betónu

Vlákna pre modifikované malty a betóny

Prášková prímes do betónových zmesí

Stabilizátory betónových zmesí

Prísady do mált
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STACHEMA Bratislava a.s.
  

Divízia Povrchové úpravy
900 41, Rovinka 411 

stachema@stachema.sk
tel.: +421 2 4598 5500-2 

ROVINKA
900 41, Rovinka 411 
stachema@stachema.sk
tel.: +421 2 4598 5500-2 

BANSKÁ BYSTRICA
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica 
bystrica@stachema.sk
tel.: +421 48 4161 374 

KOŠICE
Južná tr. 78, 040 01 Košice 
kosice@stachema.sk
tel.: +421 55 6998 320-1 




