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Polyuretanové nátěrové hmoty
Polyuretanové nátěrové hmoty patří k tradičním dvousložkovým rozpouštědlovým materiálům. Poskytují kvalitní
a odolný povrch pro všechny dřevěné výrobky určené do interiéru.

Kombi PUR 

Ekonomický systém vhodný na běžně namáhané plochy – pro bytový
nábytek, interiérové dveře apod.
Pozn.: pro zlepšení chemické odolnosti a plnivosti lze přidat tužidlo
TV4962 v obj. 7–10 %

Základ i vrch obj. % Složka směsi
NM821-0025 Brilliant Exclusive 100 lak  
TT4205  nebo NTO19 20–40 ředidlo

PUR LAKY

Univerzální  PUR systém

Široce používaný systém na většinu výrobků se standardními požadavky
(lze použít i pro otevřený pór)

Základ obj. % Vrch obj. % Složka směsi
TL4303 100 TM4060-0025 100 lak
TV4114 50 TV4114 50 tužidlo
TT4205 15–30 TT4205 15–30 ředidlo

Vysocesušinový tixotropní PUR systém

Systém vhodný na svislé plochy (židle, profily, hrany atd.)

Základ obj. % Vrch obj. % Složka směsi
TL4397 100 TM4079-0030 100 lak
TV4114 50 TV4114 50 tužidlo
TT4205 15–30 TT4205 15–30 ředidlo

Vysoce odolné PUR systémy

Systémy na podlahy, schody a stolové desky s vyšší odolností proti poškrábání

Základ obj. % Vrch obj. % Složka směsi

TL4363 100 100 lak

TV4114 50 50
20 tužidlo

TT4205 15–30 15–30
45–55 ředidlo

Poliuretán felületkezelő anyagok
A poliuretán felületkezelő anyagok a hagyományos kétkomponensű oldószeres anyagokhoz tartoznak. Jó minő-
ségű, ellenálló felületet képeznek, minden típusú beltéri fatermék kezelésére alkalmasak.

PUR  LAKKOK

Kombi PUR   

Gazdaságos rendszer, az átlagos igénybevételű felületekre ajánlott, pl. bútor, 
beltéri ajtók, stb.
Megjegyzés: a vegyszerállóság és a töltőképesség javítása érdekében  7-10 % 
TV4962 számú edzőt lehet hozzá adagolni.

Univerzális PUR rendszer

Széles körben használt rendszer standard követelményeknek megfelelő 
termékek többségéhez (nyitott pórushoz is megfelelő).

Magas szárazanyagtartalmú tixotróp PUR 

A rendszer használható függőleges felületekre (székek, profilok, élek, stb.)

Magas ellenállású PUR rendszerek
Ezek a rendszerek alkalmasak padló, lépcső és asztallapok felületkezelésére, mert magas a karcállóságuk.
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PUR Multicoat

Jednoduchý systém se stejným základním a vrchním lakem

Základ i vrch obj. % Složka směsi
TM4275-0030 100 lak
TV4114 50 tužidlo
TT4205 15–30 ředidlo

PUR–AKRYL systém

Vysoce transparentní nežloutnoucí systém se stejným základním 
i vrchním lakem

Základ i vrch obj. % Složka směsi
SM4006-0030 100 lak
SV4310 20 tužidlo
TT4205 10–20 ředidlo

PUR BARVY

Pigmentový PUR systém

Systém vhodný pro krycí barevné odstíny

Základ obj. % Vrch obj. % Složka směsi
TF4321-9007 100 TH4401-91013 100 barva bílá*
TV4114 50 TV4271/TV4240 50–70 tužidlo
TT4205 15–30 TT4205 15–30 ředidlo

Barvy, laky a ředidla jsou standardně dodávány v balení 5 a 25 litrů, tužidla v balení 1, 2,5 a 12,5 litrů. 
V případě požadavků můžeme nabídnout i leskové varianty. Pro více informací a technickou podporu 
kontaktujte svého prodejce.

*k dispozici ve všech barevných odstínech      

Polyuretanové nátěrové hmoty
Poliuretán felületkezelő anyagok

PUR  FESTÉKEK

PUR multicoat

Egyszerű rendszer, ahol ugyanaz az alapozó,- és a fedőréteg

PUR-AKRIL rendszer

Nagyon transzparens, nemsárguló rendszer, ahol ugyanaz az alapozó,- és 
a fedőréteg.

Pigmentált PUR rendszer

A rendszer teljesen takaró színes festékek sora.
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A festékeket, lakkokat és hígítókat 5 és 25 literes, míg az edzőket 1, 2,5 és 12,5 literes kiszerelésben szállítjuk.
Igény esetén különböző fényességben is tudjuk anyagainkat ajánlani.
Bővebb információkért és műszaki támogatásért forduljon az Ön továbbforgalmazójához.

Térfogat %



Váš prodejce:

Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o.
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
Tel.: +420 566 501 411 | Fax: +420 566 520 310
info@becker-acroma.cz | www.becker-acroma.cz

Az Ön továbbforgalmazója:


