
októbrová
ponuka

 Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob.

farebný interiérový náter 
s výbornou krycou schopnosťou
v obľúbených pastelových odtieňoch

interiérová biela farba s vylepšenou 
krycou schopnosťou

PRIMALEX Plus 25 kg PRIMALEX Plus farebný

BALAKRYL Dixol 0,7 kg
rýchloschnúca vodou riediteľná 
tenkovrstvá lazúra
na všetky druhy dreva 
v interiéri 
i exteriéri

7,19 €

6,69 €

3 kg

0,25 l

7,69 €

7,39 €

špeciálny pastovitý prípravok na báze včelieho vosku
ideálny na záhradný nábytok
bezfarebný

BONDEX Vosk

V ponuke s benefitom 
a zvýhodnenou cenou 
aj 2,5kg a 9kg balenie, 
s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE

PROGOLD Fólia 
s textilnou páskou 

210 cm × 14 m

Štetec plochý 
PG1020 
č. 1,5

fólia zadarmo!

6,49 € 6,29 €

cena
OSKAR

cena
OSKAR

6,89 €

štetec zadarmo!

6,69 €

cena
OSKAR30,99 €

cena
OSKAR

32,69 €



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

 
V ponuke s benefitom 
a zvýhodnenou cenou 
aj 2,5l balenie,
s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE.

cena
OSKAR

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

DOPLNKY 

PRIMALEX Vrchná farba LESK
na priame nátery v exteriéri i interiéri 
s dokonalou priľnavosťou a vysokou 
antikoróznou ochranou

na finálne krycie nátery 
s vysokým leskom a veľmi pružným povrchom
vhodná do interiéru i exteriéru

PRIMALEX Jednovrstvová farba 2v1 0,75l

NA KOV

biely interiérový náter 
s „Clean Technology“ na často znečisťované plochy

ako náplň 
liehových kahanov, 
čistiaci 
a odmasťovací 
produkt

 
PRIMALEX Fortissimo Clean

 
PROGOLD 
Lieh technický

ZĽAVA

10 %
15 %

zľava
OSKAR

HENKEL 
Ceresit Stop vlhkosti AERO 360° rada Mykostop proti plesniam

vnútorný náter 1,45 kg/4 kg/7,5 kg
prevencia 150 g
čistič 0,5 l/1 l

prístroj na pohlcovanie vlhkosti
biely

1,89 €
1 l2,09 €

17,39 €
4 kg19,28 €

11,09 €
1 ks12,30 €

PRIMALEX Mykostop

od 6,29 €
0,75 lod 6,68 €

od 5,99 €

cena
OSKAR

Riedidlo S 6006 
bezaromatik 350g 
Elastik

10,49 €

cena
OSKAR Používajte biocídy 

bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte 
etiketu a informácie o výrobku.

1,79 €

cena
OSKAR

16,39 €

cena
OSKAR

cena

10,39 €

9,89 €
OSKAR

riedidlo zadarmo!



Pozor! 
Plesne!

Pre každého z nás je domov miestom, 
kde sa chceme cítiť dobre a bezpečne. 
Jedným z nebezpečenstiev, 
ktoré mnohí ľudia v byte podceňujú, sú plesne. 
Nejde len o estetický problém, ale i o veľké riziko pre ľudské zdravie.

Nesprávne konštrukčné riešenie, 
tepelné mosty, nevhodný stavebný 
materiál, vysoká vlhkosť vzduchu, 
ako aj nesprávne vetranie – to všetko 
spôsobuje vznik plesní. 

Plesne nie sú problémom iba starých 
priestorov a bytov, ale postihujú aj 
novostavby. V nepriedušne uzavretých 
priestoroch sa hromadí  vlhký vzduch, 
vlhkosť vsakuje do stien a podporuje 
množenie plesní a iných škodlivých 
mikroorganizmov. Nevyskytujú sa len 
na stenách budov. Často ich objavíme 
ako škaredé čierne škvrny vo vlhkých 
kúpeľniach medzi obkladačkami, 
v kuchyni, v pivniciach či pri oknách, kde 
sa zráža teplo z vnútorného prostredia 
s chladom a vlhkosťou. Je všeobecne 
známe, že nedostatočným vetraním sa 
koncentrácia škodlivín zvýši a vlhkosť 
vzduchu narastá. Aby sa zabránilo tvorbe 
plesní, nemala by vlhkosť v interiéri 
prekročiť 65–70 %.

Základným pravidlom, ako predchádzať 
tvorbe plesní, je pravidelné a dostatočné 
vetranie, správne temperovanie 
(vykurovanie) miestností, zabezpečenie 

Plesne sú mikroskopické huby, ktoré rastú všade tam, 
kde majú dostatok vlhkosti a veľmi ľahko sa dokážu množiť. 
Rozmnožujú sa spórami, ktoré sa šíria vzduchom. 
Vysoká koncentrácia spór v ovzduší spôsobuje ťažkosti 
hlavne alergikom a astmatikom. 

prúdenia vzduchu v rohoch miestnosti, 
ako aj umiestňovanie nábytku aspoň 
10 cm od steny.

Ak sme už plesne doma objavili, 
najjednoduchším spôsobom, ako sa ich 
zbaviť, je použiť kvalitný prostriedok 
určený na plesne. Plesne odstraňujeme 
vždy za mokra, aby nedochádzalo 
k ich rozptýleniu a následnému 
vdýchnutiu spór a častí plesní. 
Napadnuté miesta postriekame podľa 
návodu konkrétneho prípravku proti 
plesniam a necháme pôsobiť niekoľko 
hodín. Následne začneme dané miesta 
mechanicky odstraňovať kefou alebo 
hubkou namočenou v tom istom roztoku. 
Postup môžeme aj niekoľkokrát 
zopakovať. 

Účinným preventívnym opatrením 
v boji proti plesni je 
MYKOSTOP PREVENCIA – 
je to protiplesňová prísada, ktorá sa 
aplikuje priamo do ľubovoľného Primalex 
interiérového náteru (obsah 150 g 
vystačí až na 15 kg náterovej hmoty), 
ktoré tým získavajú preventívny účinok 
proti vzniku plesní.

MYKOSTOP ČISTIČ sa nám postará 
o okamžité odstránenie biologických 
nečistôt v interiéri a v exteriéri – plesne, 
huby a riasy. Na malé plochy je 
dostačujúce balenie 500 ml v spreji, 
na väčšie plochy je vhodný koncentrát 
v 1l balení, ktorý sa pred aplikáciou riedi 
1:3. Je vhodný na všetky druhy fasád, 
ale aj na betón, kameň a tehly.

Výborným pomocníkom 
v boji proti plesni je aj PRIMALEX 
PROTIPLESŇOVÁ PENETRÁCIA, ktorá 
preniká hlboko do podkladu, zjednocuje 
a spevňuje ho. Zároveň vďaka aktívnym 
fungicídnym zložkám obmedzuje tvorbu 
plesní v podklade. Našu snahu 
o dosiahnutie ideálneho výsledku 
pri odstraňovaní plesní zakončí použitie 
náteru , ktorý má Primalex MYKOSTOP
výbornú kryciu schopnosť, vysokú belosť 
a navyše obsahuje účinné fungicídne 
látky, ktoré likvidujú plesne a súčasne 
majú aj preventívny protiplesňový účinok.

Na záver pripomíname, 
že ak chceme plesne zlikvidovať 
natrvalo, je potrebné odstrániť primárne 
príčiny ich vzniku. 



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.

Teraz 

so zľavou 

10 %




