
septembrová
ponuka

špeciálny napúšťací olej na drevené terasyinteriérová biela farba s vysokou 
mechanickou odolnosťou

PRIMALEX Fortissimo 7,5 kg BONDEX Decking Oil

BALAKRYL
Radet 0,7 kg
vodou riediteľná vrchná farba 
na nátery radiátorov 

13,69 €
0,75 l15,19 €

vrchná 
rýchloschnúca farba 
s farebnou stálosťou 
vhodná pre interiér 
aj exteriér

odtiene 
9003 a 9005

PRIMALEX spreje 
400 ml + 25 %

V ponuke za akciovú 
cenu aj 2,5l balenie  
s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE

PRIMALEX
Hĺbková
penetrácia
1 l

Štetec zárohový 
PG1094 Profi 
č.1,5

DOPLNKY 

26,19 €

cena
OSKAR

27,59 €

penetrácia zadarmo!

12,99 €

cena
OSKAR

4,99 €

cena
OSKAR

5,29 €
9,59 €

cena
OSKAR

10,19 €

+ 25 %  zadarmo!štetec zadarmo!

 Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 30. 9. 2019 alebo do vypredania zásob.



WAGNER Striekacia pištoľ W400 
extra silný prípravok s okamžitým likvidačným 
a preventívnym účinkom na ochranu dreva
bezfarebný

 
KROVSAN Profi a Profi+

11,19 €
0,75 l12,38 €

od 14,29 €
750 mlod 15,29 €

8,49 €
0,75 l9,38 €

od 4,89 €
od 5,20 €

ručná striekacia pištoľ na nástrek nástenných 
maliarskych farieb

 
PROGOLD 
Polyesterová živica 500 g / 1 kg 
Epoxidová živica 
400 g / 800 g

syntetická, vysoko lesklá farba odolná 
proti vysokým teplotám 
a žltnutiu

 
PRIMALEX 
Farba na radiátory

od 5,99 €
1 lod 6,58 €

samozákladový email na kov, drevo a betón

ALKYTON Email
syntetická tenkovrstvá lazúra 
určená na  drevo v exteriéri a interiéri

JOHNSTONE´S Matt Woodstain

od 13,49 €

cena
OSKAR

DOPLNKY 

V ponuke 
za akciovú cenu 
aj 5l balenie, 
s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE.

V ponuke 
za akciovú cenu 
aj 5l a 10l balenie, 
s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE.

V ponuke 
za akciovú cenu 
aj 2,5l a 5l balenie, 
s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE.

V ponuke 
za akciovú cenu 
aj balenie 750 ml + 33 %
s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE.10,59 €

cena
OSKAR

NA KOV

od 4,59 €

cena
OSKAR

7,99 €

cena
OSKAR

od 5,69 €

cena
OSKAR

10 %

zľava
OSKAR

ZĽAVA

5 %

OSKAR
Zapojte sa do  a nakupujte ešte výhodnejšie! Kartu OSKAR získate ihneď na predajniach Dom farieb.vernostného programu OSKAR cena



Vodou riediteľná alebo syntetická farba?

1. Radiátory natierame až vtedy, keď sú vychladnuté. 
Preto je ideálnym obdobím leto alebo začiatok septembra. 

3. Odstránenie hrdze a očistenie radiátora od mastnoty, prachu a iných nečistôt 
je prvým krokom, ktorý môže rozhodnúť o životnosti prevedeného náteru. 
Hrdzu a starý náter, ktorý sa odlupuje, odstránime oceľovou kefou. 

2. Dôkladná príprava povrchu radiátora pred aplikáciou farby je základom úspechu. 

4. Ak sa farba neodlupuje, stačí, keď ho umyjeme saponátovou vodou. 

je potrebné počítať 
s dlhšou dobou celko-
vého vyzretia farby, 
a tiež je dôležité vetra-
nie počas natierania 
a zasychania. 
     

PRIMALEX syntetická farba na radiátory je špeciálna, 
vysoko lesklá farba, pri aplikácii ktorej nie je potrebné 
použiť základný náter. Po dôkladnom premiešaní 
je pripravená na okamžité použitie bez riedenia. 
Pri nových kovových povrchoch alebo olupujúcich sa 
náteroch však pre zvýšenie životnosti odporúčame najskôr 
aplikovať 1–2 vrstvy PRIMALEX Antikoróznej základnej 
farby. Môžeme ju nanášať štetcom, valčekom, prípadne 
použijeme vhodné striekacie zariadenie. Nezabúdajme 
ani na pomôcky pre ochranu proti znečisteniu nenatiera-
ných povrchov – zakrývacie fólie a pásky. Ich význam 
oceníme po skončení práce. 
Pri syntetických farbách 

Naopak, vodou riediteľné nátery vyschýnajú rýchlo a sú 
bez zápachu. Z produktov značky Balakryl odporúčame 

BALAKRYL Radet vrchnú farbu na radiátory. 
Vyznačuje sa trvale pružným povrchom, nežltne 

a odoláva teplotám až do 105 °C. Má výborný rozliv 
a priľnavosť k podkladu. Môžeme si vybrať z dvoch 

farebných odtieňov - biela alebo slonová kosť. 
Aplikuje sa na dôkladne očistený a odmastený radiátor. 

Na miesta, kde máme pôvodnú farbu poškodenú 
až na čistý kov použijeme vhodný základný antikorózny 

náter,  napr. BALAKRYL Antikor. Radet pred aplikáciou 
dôkladne premiešame. 

Neriedime, farba je 
pripravená na aplikáciu. 

Nanášame 1–2 vrstvy 
v intervale 4–6 hodín. 

Použijeme vhodný 
štetec na akrylátové 

farby, valček alebo 
striekacie zariadenie. 

Po práci je potrebné 
čo najskôr použité 
pomôcky a náradie 

umyť vodou.

     

Pre tých, ktorí chcú mať 
zaručenú garanciu dokonalého finálneho vzhľadu aj v miestach, 

ktoré sú ťažko dostupné, odporúčame použiť PRIMALEX Farbu na radiátory v spreji. Je odolná vysokým teplotám, nežltne a nelúpe sa. 
Pred začiatkom práce dbáme na dôkladné zakrytie všetkých povrchov, ktoré nemajú byť znečistené. Na správne pripravené povrchy 

(tak, ako bolo uvádzané  pri predchádzajúcich produktoch) a po dôkladnom pretrepaní spreja nanášame farbu zo vzdialenosti 20–30 cm. 
Po 30 minútach je možné striekať ďalšiu vrstvu. Po skončení striekania je potrebné vyčistiť trysku jednoduchým spôsobom – 

nádobku otočíme hore dnom a prestriekneme proti upchatiu.

Nech už sa rozhodnete použiť ktorýkoľvek spomínaný výrobok, 
pri zachovaní správneho aplikačného postupu budete s konečným výsledkom zaručene spokojní.

Ak máte pocit, že by si vaše radiátory zaslúžili nový, svieži vzhľad, nemusíte čakať na odborníka, ktorý by ich odmontoval 
a v dielni nastriekal novou farbou. S kvalitnými farbami to zvládnete aj sami. 

Skôr však, ako sa pustíme do samotného natierania, nemôžeme zabudnúť na niekoľko základných zásad:

Na takto očistený povrch môžeme nanášať farbu. Môžeme si vybrať z dvoch alternatív – buď vodou riediteľné alebo syntetické farby:

Natierame radiátor



Dom farieb Sečovce

            Obchodná 21/41

v Sečovciach

Otvorili sme pre vás

novú predajňu

(oproti Slovenskej sporiteľni)

tel.: 056 678 36 57
e-mail: secovce@domyfarieb.sk

Otváracie hodiny 
po–pia: 7.30–17.00 hod.
sobota: 8.00–12.00 hod.

www.domyfarieb.sk

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Letákové zľavy sa nekumulujú. Registrovaným zákazníkom sa na akciové 
produkty uplatňuje vyššia zo zliav. Akciová ponuka neplatí pre registrovaných maloobchodných zákazníkov, 
ktorí nakupujú tovar za účelom jeho ďalšieho predaja! Tlačové chyby sú vyhradené. Fotografie sú ilustračné.
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