
chytrá barva žije nejdéle



  375 ml   750 ml 2,5 l
BALENÍ: 

ČERVENÁ MODRÁ ČERNÁ ŽLUTÁ HNĚDÁ

Proč AntiRezin?

- je Chytrá barva na železo, rez a lehké kovy

- zastaví korozi

- chrání povrch materiálu proti povětrnostním 

vlivům a dalšímu rezivění

- má dlouhou životnost

- chemicky se naváže na rzí narušený povrch

a vytváří tak nerozpustné komplexy zaručující 

dlouhou životnost nátěru a ochrany materiálů

- je dokonalým nátěrem bez nutnosti použití 

odrezovačů, základních barev a ředidel

- pracovní pomůcky stačí opláchnout vodou

- zvýšená odolnost nátěru na dobu až 7 let.

- velmi jednoduchá aplikace, šetří čas i náklady

- aplikace bez zápachu

VYDATNOST - 1l na 5-7m2, při 1 nátěru

KDYŽ NATÍRÁTE ANTIREZINEM, 

NATÍRÁTE JEDNODUŠE

Jednoduše bez námahy odstraňte hrubé 

nečistoty a následně proveďte nátěr

Chytrou barvou Antirezin.



PALISANDRBÍLÁ BŘIDLICOVÁ ZELENÁ TMAVOČERVENÁ ŠEDÁ

Životnost podložená inteligencí

Znázorňuje reaktivní složku, která se chemicky naváže na Fe2+ i Fe3+, 
a zastaví tak proces rezivění

životnost Antirezinu 

3v1 = 
OdRezin
Základní nátěr
Vrchní nátěr

AntiRezin



PINIE TEAK BÍLÁ SVĚTLE ZELENÁ SVĚTLE ČERVENÁ TMAVĚ ČERVENÁ Ž

  250 ml   750 ml 2,5 l
BALENÍ: 

Proč AktiEmail?

- je Chytrá barva obsahující impregnační látku, 

kterou oleje vtáhnou hluboko do dřeva

- tento proces probíhá postupně a tím 

nevznikají podmínky pro růst plísní

a mikroorganismů.

- chrání buněčné stěny dřeva

- prodlužuje životnost dřeva

- dává perfektní a zdravý vzhled i starému 

povrchu

- vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům 

(slunce, déšť, mráz, sníh, vítr)

- stačí 2 nátěry

- pro dokonalou a dlouhodobou ochranu dřeva 

doporučujeme použít Napouštědlo Direkt

- velmi jednoduchá aplikace bez zápachu, šetří 

čas i náklady

- bez použití ředidel

- pracovní pomůcky stačí opláchnout vodou

- při aplikacích na kov použijte jako první 

základní vrstvu Antirezin

DŘEVO VYDRŽÍ DÉLE ZDRAVÉ

Slunce, déšť a další vlivy za pár let barvu 

nenaruší a dřevo má dlouhodobě perfektní 

a zdravý vzhled.



AktiEmail

Životnost podložená inteligencí

Znázorňuje aktivní složku proti dřevokazným houbám, hmyzu, plísním  
a zamodrání.

životnost AktiEmailu

Email na dřevo i kov vodou ředitelný

ŽLUTÁ ORANŽOVÁ PALISANDRMODRÁ HNĚDÁZELENÁ MAHAGON



Proč AktiDřevin?

- zvýrazňuje strukturu a krásu dřeva

- chrání dřevo před UV zářením

- pružná vrstva uzavře povrch dřeva a zvyšuje 

povrchovou odolnost

- v kombinaci s Napouštědlem Direkt chrání dřevo 

před dřevokaznými houbami, hmyzem, plísněmi 

a zamodráním

- Chytrá barva pracuje jako systém biocidního 

Napouštědla Direkt a lazury Aktidřevin

- na dřevo působí nepříznivé povětrnostní vlivy 

(slunce, déšť, mráz, sníh, vítr), ty poškozují buněčné 

stěny dřeva, mění jeho mechanické a fyzikální 

vlastnosti = zkracují životnost dřeva

 

Co natíráme?

- cokoliv dřevěného, kde chceme uchovat strukturu 

dřeva

- nové i staré dřevo (doporučujeme rozlišit tvrdé 

a měkké dřevo, kvůli barvě lazury a nasákavosti)

- exteriér i interiér

- ploty, štíty, zahradní nábytek, pergoly, dřevěné 

obložení domů apod.

- můžeme použít na starou i syntetickou pevně držící 

lazuru, není-li však dřevo zvětralé nebo napadené 

houbou

DŘEVO VYDRŽÍ DÉLE ZDRAVÉ
Slunce, déšť a další vlivy za pár let barvu nenaruší 

a dřevo má dlouhodobě perfektní a zdravý vzhled.

PALISANDR BŘÍZA KAŠTAN OŘECH TEAK B

  750 ml   2,5 l
BALENÍ: 



Znázorňuje aktivní složku proti dřevokazným houbám, hmyzu, plísním  
a zamodrání.

životnost AktiDřevinu

Lazurovací lak pro ochranu a krásu dřeva

s UV ochranou

EBENBEZBARVÁ DUB PINIE MAHAGON TŘEŠEŇ

AktiDřevin



PALISANDR BŘÍZA KAŠTAN OŘECH TEAK B

  750 ml   2,5 l
BALENÍ: 

Proč AktiDřevin plus?

- obsahuje impregnaci, která chrání dřevo před 

dřevokaznými houbami, hmyzem, plísněmi

a zamodráním

- zvýrazňuje strukturu a krásu dřeva

- chrání dřevo před UV zářením

- pružná vrstva uzavře povrch dřeva a zvyšuje 

povrchovou odolnost

- Chytrá barva pracuje jako systém biocidního 

napouštědla a lazury 2v1.

- na dřevo působí nepříznivé povětrnostní vlivy 

(slunce, déšť, mráz, sníh, vítr), ty poškozují buněčné 

stěny dřeva, mění jeho mechanické a fyzikální 

vlastnosti = zkracují životnost dřeva

- AktiDřevin plus dodá dřevu zajímavý barevný 

vzhled.

 

Co natíráme?

- cokoliv dřevěného, kde chceme uchovat strukturu 

dřeva

- nové i staré dřevo (doporučujeme rozlišit tvrdé 

a měkké dřevo, kvůli barvě lazury a nasákavosti)

- exteriér

- interiér (doporučujeme přelakovat)

- ploty, štíty, zahradní nábytek, pergoly, dřevěné 

obložení domů apod.

- můžeme použít na starou i syntetickou pevně držící 

lazuru, není-li však dřevo zvětralé nebo napadené 

houbou

DŘEVO VYDRŽÍ DÉLE ZDRAVÉ
Slunce, déšť a další vlivy za pár let barvu nenaruší 

a dřevo má dlouhodobě perfektní a zdravý vzhled.



Znázorňuje aktivní složku proti dřevokazným houbám, hmyzu, plísním  
a zamodrání.

životnost AktiDřevinu plus

Napouštědlo a lazura 2v1.

Dlouhá životnost a ochrana dřeva 

biocidními látkami a UV filtry

EBENBEZBARVÁ DUB PINIE MAHAGON TŘEŠEŇ

AktiDřevin



ČERVENÁ MODRÁ ČERNÁ ŽLUTÁ



HNĚDÁ BÍLÁ SLONOVÁ KOST ZELENÁ ŠEDÁ

Proč 21 Rezin?
- barevně stálý 

- elastický

- dlouhá životnost 

- super rychlé zasychání nátěru

ve větší vrstvě proti konkurenčním 

produktům

Charakteristika:
- 21Rezin je určen pro uživatele, kteří 

dávají přednost rozpouštědlovým 

nátěrovým hmotám, před vodou 

ředitelnými barvami. 

- 21Rezin je určen na kovy popřípadě 

dřevo. Jako syntetická barva nemůže 

obsahovat dostatečné množství 

blokátorů koroze. 

- Kouzlo 21Rezinu spočívá v tom, že 

jsme schopni jedním nebo dvěma 

nátěry dosáhnout optimální tloušťky 

nátěrové hmoty.

Použití:  
- hobby i profi  aplikace

- nátěry nových i starších kovů

- v případě silné vrstvy i k nátěru dřeva

Jak  natírat?
-  21Rezin funguje dlouhodobě 

použijeme-li silnou vrstvu nátěru, 

k čemuž je svou konzistencí  

předurčen. Proto neředíme!

- zasychá proti prachu do 30 min. 

- druhý nátěr aplikujeme do 30 minut 

nebo po 24 hod. 

- tloušťka jednoho nátěru by měla mít 

hodnotu 100 mikronů 

- v případě rezavého povrchu 

použijeme OdRezin

- natíráme-li železo, můžeme použít 

OdRezin pro lepší ochranu kovu.

- natíráme-li dřevo, doporučujeme 

použít napouštědlo Direkt

a 21Rezin aplikujeme minimálně po 

24 hodinách.

Moderní základní a vrchní rozpouštědlová
akryl uretanová nátěrová hmota
v jednom balení

  250 ml   750 ml 2,5 l
BALENÍ: 

Aplikace:
stříkání – ředidlo 6001

válečkem – ředidlo 6005

štětcem – ředidlo 6006

21Rezin





OdRezin
Základní ochrana kovů

OdRezin je účinný přípravek 

chemicky reagující se rzí:

- zastaví tvorbu rzi

- po aplikaci se chemicky naváže 

na rez

- je bezoplachový

- je mléčné barvy, po chemické 

reakci se rzí na povrchu ztmavne 

(fi alovo černá), tzn. dokonalá reakce 

OdRezinu se rzí.

Povrch před aplikací OdRezinu 

zbavte volných částic.  Odrezin 

dokonale ošetří a připraví rezavý 

povrch pro základní nátěr. Vhodný 

pro syntetické a vodou ředitelné 

systémy. Po provedení chemické 

reakce (pasivace) doporučujeme 

přetřít nátěrovou hmotou AktiEmail, 

21Rezin pro silně narušené povrchy 

ošetřete povrch před vrchní vrstvou 

AntiRezinem.

NAPOUŠTĚDLO DIREKT
Základní ochrana dřeva

Použití – zahradní nábytek, 

obložení, podhledy, zábradlí, 

truhlářské výrobky, dřevěné produkty 

s vyšší užitnou hodnotou. 

Napouštědlo Direkt je s obsahem 

biocidních látek a vysychavého oleje. 

Kvalita penetrace do dřeva je 

dosažena tím, že biocidy jsou 

emulgovány v roztoku s nano 

částicemi, které výrazně zvyšují 

penetraci ochranných látek do dřeva:

- proti dřevokazným houbám, 

dřevokaznému hmyzu a plísním.

- používá se neředěný

- barva bezbarvá – neovlivňuje  

 výsledný efekt AktiDřevinu

- 750 ml max na 5m2 (140g/m2 

účinné látky)

- venkovní i vnitřní aplikace

  500 ml
BALENÍ: 

  750 ml 2,5 l
BALENÍ: 



SyntPrimer
Antikorozní základní barva

SyntPrimer je určen pro základní nátěry pod rozpouštědlové 

nátěrové hmoty.  Natíráme železo, ocel a dřevo (bílý odstín).

- syntetická barva určená na základní antikorozní nátěry kovových 

ploch

- k povrchové úpravě železa, oceli apod., základní barva jako 

podklad pod email, ošetření dřeva

-  můžeme použít v exteriéru i interiéru

V případě nátěru staršího železa doporučujeme použít OdRezin, 

na který aplikujeme standardním způsobem SyntPrimer v jednom 

nebo dvou nátěrech.

375 ml 750 ml 2,5 l
BALENÍ: 

BÍLÁ  0100 ŠEDÁ 0110 ČERVENOHNĚDÁ 0840



SyntEmail
Syntetická lesklá vrchní barva

SyntEmail – SyntEmail je široce použitelný 

email k nátěrům dřeva a kovu, pro venkovní 

i vnitřní použití.

Pro nátěry kovu doporučujeme použít 

základní barvu SyntPrimer popřípadě 

OdRezin. Základ lehce přebrousíme, 

nebo můžeme použít systém stříkaní 

SynEmailu do vlhkého. Pro lepší spojení 

základu a emailu. V případě nátěru dřeva, 

doporučujeme použít napouštědlo 

a základní barvu jako plnivo.

Nátěr je nelepivý do 24 hod., zcela proschlý 

72 hod., podle vrstvy nátěru. 

  375 ml 750 ml 2,5 l
BALENÍ: 

SLONOVÁ KOST
6003

ŽLUTÁ
6200

ČERVENÁ
8300

ČERVENÁ
8440

ČERVENÁ
8140

HNĚDÁ
2880

ZELENÁ
5400

ČOKOLÁDOVÁ
2430

ZELENÁ
5300

ČERNÁ
1999

MODRÁ
4400

ŠEDÁ
1100

BÍLÁ
1000




