
septembrová
ponuka

 Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 30. 9. 2018 alebo do vypredania zásob.

univerzálna farba s vynikajúcou krycou schopnosťou
biela

interiérová biela farba s vylepšenou krycou schopnosťou

PRIMALEX Fortissimo

NA KOV

BALAKRYL Uni 0,7 kg + 20 %

BONDEX Matt
tenkovrstvá lazúra na drevo

14,29 €
4 kg15,38 €

13,49 €

cena
OSKAR

+ 20 % zadarmo!

od 5,99 €

cena
OSKAR

od 6,38 €

rýchloschnúca vodou riediteľná 
hrubovrstvá lazúra

BALAKRYL Telux 0,7 kg

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

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

štetec zadarmo!

PROGOLD Štetec 
plochý Lazur Profi 
PG1092 č. 1,5

9,79 €

cena
OSKAR

10,28 €

8,69 €
0,75 l9,38 €

8,29 €

cena
OSKAR



V ponuke 
aj 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 MAT 0,75 l
vodou riediteľná vrchná farba 
s univerzálnym použitím
lesk / mat

na finálne krycie nátery 
so zamatovo matným vzhľadom
odtiene 100M/199M

BALAKRYL Uni 0,7 kg
zvieratko zadarmo!

NA KOV

drevená hračka

od 5,99 €

cena
OSKAR

od 6,38 €

od 6,29 €

cena
OSKAR

od 6,68 €

PROGOLD 
Riedidlo S 6006
350 g

riedidlo zadarmo!

na opravy a imitáciu štuku
báza na tónovanie L, 1 l a 5 l

brúsiteľný tmel 
na vyplňovanie malých i veľkých prasklín

PRIMALEX 
Textúra báza

PROGOLD
Tmel šľahaný

ZĽAVA

10 %
na kolorovanie

15 %

zľava
OSKAR

KOLOROVANIE

HENKEL Tmel 
Ceresit CS25

univerzálny odstraňovač starých náterov 

biely/sivý/transparentný

V ponuke 
za akciovú cenu 
aj 500ml balenie,
s kartou OSKAR 
ešte VÝHODNEJŠIE.

2,99 €
250 ml3,19 €

2,79 €

cena
OSKAR

4,69 €
280 ml5,20 €

10,99 €

cena
OSKAR

11,59 €

BONDEX Odstraňovač Univerzál 0,5 l

PROGOLD 
Špachtľa nerez
PROFI 40 mm

špachtľa zadarmo!

4,39 €

cena
OSKAR



Príprava a pou�itie tixotropnej lazúry Bondex Perfect
Prvá zásada pri natieraní dreva je, �e drevo musí by� pevné, suché (spravidla je povolená 10 a� 12%-ná vlhkos�), zbavené v�etkých 
neèistôt, plesní, zamodrenia a prebrúsené do hladka. Mô�eme pou�i� kefu, brúsny papier alebo elektrickú brúsku (napr. vibraènú). 

Ak bolo drevo predtým natierané, je nevyhnutné, aby bol starý náter odstránený. Lazúra Bondex Perfect je v�ak vhodná 
aj na neopracované drevo a vïaka svojej konzistencii je urèená predov�etkým na nátery okien a dverí. Pou�íva sa hlavne v exteriéri, 
ale je vhodná aj do interiéru.
Pokia¾ budeme natiera� drevo v exteriéri, je vhodné pred samotným náterom pou�i� fungicídne napú��adlo. K lazúre Bondex 

Perfect je najvhodnej�ie pou�i� Primalex fungicídne napú��adlo na drevo alebo Balakryl fungicídne napú��adlo na drevo. 
Sú to bezfarebné napú��adlá, ktoré nám zabezpeèia dlhodobú ochranu pred zamodrením, plesòami, hubami a drevokazným 
hmyzom.

Aplikácia tixotropnej lazúry Bondex Perfect
Po kvalitnej príprave podkladu mô�eme pristúpi� k aplikácii tixotropnej lazúry Bondex Perfect. Samotný náter lazúry vykonávame 
�tetcom. Pred naná�aním je potrebné lazúru jemne premie�a�. Lazúra je síce riedite¾ná vodou, ale riedenie nie je potrebné. 
Lazúru naná�ame tak, aby na povrchu zostala súvislá vrstva. Keï�e je lazúra tixotropná, nemusíme sa bá� jej stekania 
pri natieraní nad hlavou èi zvislých plôch. Vïaka nanoèasticiam sa na povrchu vytvára dlhodobá unikátna UV ochrana dreva. 

Navy�e Bondex Perfect obsahuje úèinné látky, ktoré zabezpeèujú dlhodobú ochranu proti hubám a zamodreniu. Na povrchu 
sa zvýraznia letokruhy a vyznie prirodzený charakter dreva. Keï�e je lazúra na vodnej báze, rýchlo zasychá (na dotyk u� za 30 min.) 
a druhý náter tak mô�eme aplikova� u� za 3 hodiny. Nezabudnime pred aplikáciou druhej vrstvy spravi� prebrúsenie natretého 
povrchu a odstráni� prach z brúsenia, aby nám zostal krásny hladký povrch.

Náradie je potrebné umy� vodou a mydlom hneï po skonèení natierania.

Ak by sme chceli docieli� e�te kraj�í hodvábny vzh¾ad, mô�eme e�te pred prvým náterom lazúrou Bondex Perfect spravi� jeden 

náter lazúrou Bondex matt.

Na záver treba podotknú�, �e �iadny náter nevydr�í naveky. V�eobecne platí, �e lazúry natreté na dreve v interiéri vydr�ia 
pri dodr�aní aplikaèných postupov aj desiatky rokov. V exteriéri je to zlo�itej�ie. Najdlh�ie vydr�ia nátery, ktoré sú na menej 
exponovaných miestach, to znamená, �e na ne nepôsobí priame slnko. Práve UV �iarenie je najsilnej�ím èinite¾om pri �ivotnosti 
náteru. Ideálne je spravi� o�ivovací náter po cca 4 rokoch a neèaka� a� pôvodný náter zaène úplne degradova�. Tak sa mô�eme 
vyhnú� nároènej rekon�trukcii náteru.

Ka�dé drevo, ktoré zostane bez ochrany, 
zaène po èase vykazova� ne�iadúce farebné zmeny. 
Pokia¾ je drevo umiestnené vonku, pôsobia naòho 
vonkaj�ie vplyvy, ako sú voda a UV �iarenie. 
K tomu mô�eme prida� drevokazný hmyz, plesne, 
huby a drevo mô�e by� èoskoro nenávratne po�kodené. 
Predís� tomu mô�eme pou�itím rôznych druhov 
napú��adiel a lazúr.
Nesmieme zabudnú� ani na to, �e po pou�ití lazúry sa 
zvýrazní �truktúra dreva, èím docielime aj dekoraèný efekt.

AKO NA TO

Preèo sa drevo 
o�etruje vrchnými nátermi

PERFECT

Tixotropná lazúra 



Akcia neplatí na preplňované balenia Balakryl UNI 0,7 kg + 20 % v bielom odtieni. Akcia platí do vyčerpania zásob zvieratiek.

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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