októbrová
ponuka
PRIMALEX Plus 7,5 kg

PRIMALEX Izoprim 1 l

obľúbená biela interiérová farba

fólia zadarmo!

špeciálny náter
na izoláciu škvŕn

páska zadarmo!

PROGOLD zakrývacia
fólia 4 × 12,5 m

PROGOLD maskovacia
páska 38 mm × 50 m

cena

cena

OSKAR

OSKAR

12,09 €

17,39 €

12,79 €

V ponuke
tiež 7,5kg balenie,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE

18,38 €

NA KOV

BALAKRYL
Telux 0,7 kg

štetec zadarmo!

PRIMALEX Vrchná farba LESK
na finálne krycie nátery s lesklým vzhľadom

rýchloschnúca vodou riediteľná
hrubovrstvá
lazúra

od 6,49 €

PROGOLD
Štetec plochý
PG 1020 č. 2

cena

OSKAR

10,39 €
10,99 €

V ponuke
tiež 2,5kg balenie,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE

od 7,19 €
cena

OSKAR
od 6,09 €

0,75 l

V ponuke
tiež 2,5l a 5l balenie,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE

Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.

NA KOV

BALAKRYL
Polyurex lak na podlahy

PRAKTIK
Základ syntetický antikorózny

podlahový vodou riediteľný
polyuretánový lak

základná farba syntetická
s antikoróznym účinkom

10,99 €
12,19 €

od 4,89 €
od 5,29 €

0,6 kg

V ponuke
za akciovú cenu tiež
2,5kg a 4kg balenie,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE

cena

OSKAR

10,39 €

0,6 l

V ponuke
za akciovú cenu tiež
2,5l a 9l balenie,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE

cena

OSKAR
od 4,59 €

DOPLNKY

SIGMA
Contour Aqua-PU

PROGOLD
Lieh technický

vodou riediteľný krycí náter
odolný voči oderu

ako náplň liehových kahanov,
čistiaci a odmasťovací
produkt

Akcia platí aj na bázy

15,98 €

1l

2,09 €

14,39 €

1l

1,99 €
cena

cena

OSKAR

OSKAR

13,59 €

1,89 €

PROGOLD
Silikónové tmely

PRIMALEX
Mykostop Čistič

neutrálny/sanitárny/
univerzálny/akryl biely

profesionálny prípravok
proti plesniam a hubám - koncentrát

od 3,29 €
od 3,49 €

10,99 €
12,19 €

310 ml
cena

cena

OSKAR
od 3,09 €

OSKAR

10,39 €

1l
V ponuke
tiež 0,5 l balenie
Mykostop Čistič v spreji,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE

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

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

cena

OSKAR

Náter na elimináciu škvŕn
po zatečení, od dymu, mastných
fľakov a iných nečistôt na stenách.

Nie je škvrna ako škvrna
Radosť z krásne vymaľovaného bytu nám môžu pokaziť aj škvrny od zatečenej
vody alebo mastné škvrny. Mastnota sa dá odstrániť aj pomocou rád našich starých mám,
napríklad použitím kriedy. Ale škvrny od zatečenej vody alebo stopy po nikotíne je potrebné riešiť premaľovaním.

Škvrny od zatečenej vody
Táto nemilá vec sa môže stať hocikomu. Sused, ktorý býva nad vami, zabudne vypnúť tečúcu vodu alebo
prudká víchrica poškodí strechu a vy to včas nezbadáte. Niekedy stačí iba upchatá odkvapová rúra a problém
je na svete. Na strope sa spravia žlté škvrny a miestnosť potrebuje súrne vymaľovať. Ako na to?
Prvým dôležitým krokom k návratu maľovky do pôvodného stavu je dostatočná trpezlivosť. Stena musí byť
pred opravou úplne suchá, v opačnom prípade bude vaša námaha zbytočná (škvrny sa po krátkej dobe opäť
objavia). Počkajte minimálne 3 - 4 týždne, aby sa stena poriadne vyschla až do hĺbky.
Potom sa musíme rozhodnúť, či budeme rekonštruovanú stenu škrabať. Ak bola viackrát maľovaná, bude to potrebné. Stará maľovka sa
po vytopení ľahko olupuje a býva nasiaknutá nečistotami a mastnotou. Takže prvý krok je postihnuté miesto oškrabať, potom vyrovnať
sadrovou stierkou alebo štukovou omietkou (podľa toho aký máme povrch stien). Potom postihnuté miesto natrieme penetračným
náterom Primalex hĺbková penetrácia a izolačnou farbou Primalex Izoprim. Na záver celú stenu natrieme napríklad Primalexom Polar,
čím sa nám zjednotí finálna maľovka a stena bude ako nová.

Mastné škvrny, škvrny od nikotínu a dymu
V prípade, že potrebujete opraviť stenu, na ktorej sú mastné škvrny alebo škvrny od nikotínu, odporúčame
použiť nasledujúci postup.
Ak je pôvodná maľovka súdržná, neolupuje sa a nepraská, tak postačí keď stenu umyjeme roztokom
z mazľavého mydla. Stenu necháme poriadne vyschnúť a v ďalšom kroku stenu napenetrujeme. Použijeme
Primalex hĺbkovú penetráciu. Po vyschnutí príde na rad izolačný náter Primalex Izoprim, ktorý zamedzí
prestupu škvŕn do finálneho náteru. Primalex Izoprim aplikujeme v dvoch vrstvách. Môže sa stať, že aj
po druhom nátere bude ešte škvrny trochu vidieť. Ale to nemusí byť problém, pretože na záver sa budú aplikovať dve vrstvy krycieho
náteru (odporúčame Primalex Polar alebo Primalex Fortissimo),
ktoré nám zabezpečia dokonalý biely povrch stien bez škvŕn.

Teraz SO ZĽAVOU

na Ceresit stop vlhkosti
Kúpeľňa prístroj.

10 %

Akcia platí do vypredania zásob.

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.

www.domyfarieb.sk

