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®[ ]Z Deco-tec 
Ochrana dreva pre vonkajšie použi�e

                                                                                                     

[Z] Deco-tec® 5420

Tenkovrstvá lazúra s vysokou odolnosťou pro� vplyvom počasia

- môže sa použiť ako základný aj ako konečný náter

- pre op�málnu ochranu odporúčame natrieť 3x

- jednoduché nanášanie a ľahké brúsenie

- extrémne odolný pro� vplyvom počasia

- kompletný a zjednotený systém pre farby – Zobel

                 [Z] Deco-tec® 5410                                                                                    

 

                                                                                                                Tenkovrstvá lazúra pre máčanie a na�eranie

                                                                                                                - môže sa použiť ako základný aj ako konečný náter

                                                                                                                - pre op�málnu ochranu odporúčame natrieť 3x

                                                                                                                - kompletný a zjednotený systém pre farby – Zobel

  [Z] Deco-tec® 5425                                                                                                             

  

                                                                                                                 Náter pre vonkajšie terasy

                                                                                                                - náter vhodný na terasy a podlahy v exteriéri

                                                                                                                - zvýrazňuje kresbu dreva a chráni drevo pred zošednu�m

                                                                                                                - spevňuje drevo a bráni jeho š�epeniu na hranách

                                                                                                                - op�málna životnosť už po dvoch vrstvách

                                                                                                                - kompletný a zjednotený systém pre farby - Zobel

 [Z] Deco-tec®tenkovrstvé dekoračné lazúry
 
-  vodou riediteľné viacvrstvové nátery s vysokou odolnosťou pro� 
    vonkajším poveternostným vplyvom
-   vytvárajú tenkú hydrofóbnu vrstvu a regulujú prestup vlhkos�
-   môžu sa použiť ako základný, aj ako konečný náter
-   spôsob aplikácie: štetec
-  pre  op�málnu ochranu odporúčame natrieť 3x
-  neobsahujú biocidy
-  od�ene , Color Line Classic Color Line Nature
-  pre maximálnu ochranu dreva odporúčame použiť impregnáciu 

    pro� drevokazným a drevosfarbujúcim hubám
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