aprílová
ponuka
NA KOV

PRIMALEX Polar

PRIMALEX Vrchná farba MAT 0,75 l

obľúbená biela
interiérová farba

na finálne krycie nátery so zamatovo matným
vzhľadom

17,89 €

riedidlo zadarmo!

7,5 kg

PROGOLD
Riedidlo S 6006
350 g

16,99 €
cena

cena

OSKAR

OSKAR

16,19 €

od

V ponuke
tiež 5l balenie
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE

6,79 €

7,19 €

PRIMALEX Lazúra 3v1 0,75 l

BALAKRYL Telux 0,7 kg

na dokonalú prevenciu
a ochranu proti zmodraniu dreva,
drevokaznému hmyzu a hubám

rýchloschnúca vodou
riediteľná hrubovrstvá
lazúra

brúsne plátno zadarmo!

štetec zadarmo!

PROGOLD Brúsne plátno
23 × 28 cm
PROGOLD
štetec Premium
plochý, č. 1,5
cena
cena

OSKAR

9,19 €
Používajte
biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte
etiketu a informácie o výrobku.

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

OSKAR

10,49 €
10,99 €

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

9,59 €

Akciový leták platí na predajniach Dom farieb do 30. 4. 2019 alebo do vypredania zásob.

NA KOV

PRIMALEX lak bezfarebný 400 ml

PRIMALEX tekutá tónovacia farba

ochranná vrstva
na nelakované a lakované povrchy
aj proti vonkajším
poveternostným vplyvom

univerzálna akrylátová na tónovanie maliarskych
náterových hmôt
18 odtieňov

2,48 €

0,25 l

rukavice zadarmo!

2,29 €

PROGOLD
Rukavice nylon

cena

OSKAR

cena

4,99 €

OSKAR

V ponuke za akciovú cenu aj 0,5l balenie,
s kartou OSKAR ešte VÝHODNEJŠIE.

2,19 €

5,29 €

DOPLNKY

PROGOLD Polyesterové tmely 500 g
5,39 €

Univerzál

CERESIT Tmel
CS25 280 ml
univerzál, drevo, vlákno

4,89 €

5,89 €

cena

OSKAR

6,49 €

4,59 €

V ponuke
za akciové ceny aj
polyesterový tmel
Univerzal 250 g a Vlákno 750 g,
s kartou OSKAR ešte VÝHODNEJŠIE.

cena

OSKAR

5,09 €

PROGOLD
Lepidlo na polystyrén
na rôzne
stavebné materiály,
v kombinácii
nasiakavý – nenasiakavý

V ponuke
za akciové ceny
aj PROGOLD Akrylátový
tmel biely 310 ml,
s kartou OSKAR
ešte VÝHODNEJŠIE.

cena

OSKAR

4,59 €

Sigmafloor 2K Epoxy Aqua
epoxidový dvojzložkový náter na betónové podlahy

1,99 €
2,09 €

cena

280 ml

5,59 €

5,39 €

OSKAR

5,20 €

OSKAR

Vlákno

4,79 €

Drevo

cena

5,99 €

transparentný a biely

cena

280 ml

ZĽ AVA

5%
zľava

OSKAR

OSKAR

1,89 €

10 %

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

Relatívne najrýchlejšie dokáže zničiť drevnú hmotu
drevokazný hmyz. Zákazník si v nejednom prípade
pravdepodobne dovezie domov spolu s drevom aj larvy
škodcov. Takisto plesne vo vlhkom prostredí dokážu drevo
rýchlo zničiť. Tretím nepriateľom dreva je jeho modranie.
Príčinou modrania sú huby, ktorých výtrusy sa šíria
pomocou vetra, dažďa a roznáša ich dokonca aj hmyz, takže
napádajú drevnú hmotu medzi prvými ihneď po odpílení.
Veľmi však záleží od vlhkosti dreva, ktoré pri vysokých
hodnotách paradoxne chráni drevo pred týmto druhom
ohrozenia. Postupne sa však vlhkosť vytráca, preto je
ideálne drevo vysušiť v sušičkách a skrátiť tým čas, počas
ktorého je vlhkosť dreva priaznivá pre šírenie húb,
zapríčiňujúcich modranie. Je potrebné dbať aj na následné
skladovanie a samozrejme chrániť drevo pred dažďom
až do aplikácie ochranného náteru. Ochranu proti všetkým
vyššie uvedeným škodlivým faktorom zabezpečí jedinečná
receptúra výrobku Primalex LAZÚRA & napúšťadlo 3v1,
ktorá je tak predurčená k tomuto názvu.
Špeciálne zloženie lazúry ochráni drevo pred trojicou
najnebezpečnejších nepriateľov dreva. Keď je už drevo
pripravené na aplikáciu lazúry, väčšina zákazníkov to chce
mať čo najskôr za sebou, a použitiu biocídneho napúšťadla
sa snažia vyhnúť. Väčšinou je to však iba z časových dôvodov
a vysvetlenie o nutnosti použitia takéhoto prípravku síce
pochopia, no väčšinou neakceptujú. Ponuka výrobku
Primalex LAZÚRA & napúšťadlo 3v1 je v tomto prípade
na mieste. Zákazník tak dostáva v jednej plechovke ochranu
dreva a zároveň aj lazúru. Aplikáciou dosiahne okrem
dekoratívneho aj ochranný účinok. Primalex LAZÚRA
& napúšťadlo 3v1 sa odporúča na nátery dreva hlavne
do exteriéru.
Konzistencia lazúry zabezpečí hlbokú impregnáciu, a teda
preniknutie ochranných zložiek do drevnej hmoty. Výrobok
sa aplikuje v dvoch až troch vrstvách, čím sa zvyšuje
aj odolnosť dreva voči prenikaniu vlhkosti. Ďalším úžitkom
pre zákazníka je jednoduchý postup pri renovácii náteru.
Oproti prácnosti renovácie hrubovrstvých lazúr je obnova
náteru lazúrou Primalex LAZÚRA & napúšťadlo 3v1 veľmi
jednoduchá. Stačí povrch jemne prebrúsiť a očistiť
od prachu. Pri výbere jedného z 10 odtieňov zákazník
dostane do rúk lazúru, ktorá spája nenáročnú aplikáciu
s účinnou ochranou dreva.

rýchle a extra jednoduché lepenie
na všetky materiály*
* Všetky nasiakavé aj nenasiakavé materiály: drevo, tehla, keramika,
obklady, kamen, kov, plasty, sklo a zrkadlá (podla EN 1036-1).
Nevhodný na lepenie PE, PP, PTFE, akrylového skla, medi,
mosadze, plastifikovaného PVC a tapiet.

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

pre interiér aj exteriér

