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DECAPANT ONDA VERDE

GRUND
(PRIMER)
PENTRU
ZINCATĂ

DECAPANT SUPER RAPID

TABLĂ

PRIMER este grundul pentru
fixarea tablei zincate, care
poate fi aplicat inclusiv pe
suprafeţele ruginite, deoarece
stopează
şi
neutralizează
concomitent rugina.
PRIMER poate fi utilizat pentru
toate suporturile dificile: tablă
zincată, fier, aliaje uşoare,
aluminiu, cupru, PVC rigid şi
fibră de sticlă asigurând o
durabilitate şi o rezistenţă
extraordinară în timp.

PRIMER are o aderenţă
excepţională conţinând răşini
speciale cu un grad ridicat de
polimerizare
care
permit
aplicarea unui strat de vopsea
peste produs şi cele mai
variate tipuri de finisaje:
alchidice,
poliuretanice,
epoxidice
mono
şi
bicomponente, acrilice.
PRIMER are o culoare gri
deschisă mată, permiţând
astfel o acoperire rapidă şi
uşoară cu orice nuanţă.

ONDA VERDE îndepărtează orice tip de vopsea de pe suporturile tratate:
email tradiţional, acrilic, nitrocelulozic, vinilic, epoxidic, poliuretanic, vopsele
ecologice. Este excelent inclusiv pentru tapet.
ONDA VERDE nu se volatilizează şi nu curge: rămâne pe perete acţionând dea lungul şi de-a latul peretelui pentru desprindere.
ONDA VERDE nu ataca metalele, lemnul şi aproape nici un tip de material,
asigurând o acţiune energică însă delicată pe orice suprafaţă începând cu
instalaţiile industriale şi până la, tocuri, mobilier vechi, rame, etc.
ONDA VERDE nu emană vapori periculoşi şi nocivi, nu arde mâinile şi poate fi
utilizat inclusiv în spaţii închise deoarece nu conţine nici clorură de metilen, nici
solvenţi poluanţi ci doar substanţe biodegradabile, fiind în conformitate cu
normele cu privire la mediul înconjurător şi cele referitoare la utilizator.

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

Cutie

375 ml

88.930.001

12

8 005860 889309

Cutie

750 ml

88.931.001

16

8 005860 889316

Tub Spray

400 ml

88.929.001

12

8 005860 889293

Descriere

Descriere

Conţinut

Cod produs

Cutie

500 ml

88.960.001

Ambalaj
bucăţi
6

Cod EAN
8005860
889606

CHIT DE CUŢIT
(MALTA PRONTA)

Pentru umplerea, chituirea şi
repararea zidurilor
MALTA PRONTA este un produs
indispensabil
pentru
umplerea,
chituirea şi repararea crăpăturilor,
fisurilor, găurilor din zid şi lemn;
reconstruirea părţilor lipsă şi canturilor;
finisarea articolelor din lemn înainte de
vopsire.
Cu MALTA PRONTA puteţi obţine
imediat o suprafaţă netedă şi care
după întărire nu se retrage. Având o
compoziţie fină granulară acesta
umple inclusiv cele mai mici găuri; are
o aderenţă puternică inclusiv pe
suprafeţele umede; poate fi răzuit;
după întărire este rezistent la apă
inclusiv în medii exterioare; nu se
cojeşte.
MALTA PRONTA are culoarea albă şi
poate fi vopsit cu orice tip de vopsea;
poate fi colorat inclusiv înainte de
utilizare cu mordanţi sau pigmenţi pe
bază de apă.

DERUGINOL NEOFER
NEOFER elimină definitiv rugina, asigurând o vopsire
perfectă a suprafeţelor ruginite după doar 15-20 minute
de la aplicare, fără să fie necesară şmirgheluirea sau
utilizarea solvenţilor sau a altor substanţe protective.
NEOFER are un grad de protecţie foarte ridicat: formează
o peliculă netedă, elastică şi rezistentă în aşa fel încât să
permită o vopsire ulterioară a suprafeţei, inclusiv după un
interval de câteva luni.

NEOFER, după aplicare (care poate fi efectuată cu pensula, prin
stropire sau cu rolul), nu curge şi nu se împrăştie.
NEOFER este livrat exclusiv împreună cu un recipient pentru o
utilizare curată a produsului.
Temperatură de aplicare: de la 5 la 40oC.
Acoperire: 6-10 m2 pentru 1 kg (în funcţie de grosimea stratului
de rugină).
Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN
8 005860
540019

Blister

50 ml

54.001.001

24

Tub

250 ml

54.002.001

24

750 ml

54.003.001

12

5 litri

54.005.001

1

Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

54.001.001

Tub

Cutie

350 ml

54.150.001

12

54.001.001

Bidon

8 005860
540026
8 005860
540033
8 005860
540057

ZINCO SPRAY

SPRAY
MASCARE

VOPSEA ZINCANTĂ

MASKER

Vopsea
zincantă
pentru
galvanizarea la rece: evită
scufundarea obiectului în baia
de zincare. ZINCO SPRAY
creează un strat metalic foarte
rezistent la coroziunea cauzată
de agenţii atmosferici cei mai
poluanţi, de apă şi de sare.
Aderenţa produsului este foarte
bună şi de durată.
Se întăreşte rapid: 15-20 minute
pentru uscarea completă a
peliculei.
ZINCO
SPRAY
este
indispensabil
pentru
rezervoarele
instalaţiilor
chimice, reţele de sârmă,
lucrările de tâmplărie, conducte,
îmbinări sudate, pompe, gratii,
obloane, boxe, etc.

Descriere
Spray

Conţinut
400 ml

Cod produs
54.295.001

Ambalaj bucăţi
6

Cod EAN
8 005860 542952

PLASTI SPRAY
VOPSEA PLASTIFIANTĂ

PLASTI SPRAY este o vopsea
plastifiantă, protectoare, invizibilă care
creează o peliculă plastică strălucitoare
şi transparentă care nu se crapă şi nici
nu îngălbeneşte în timp şi care
protejează împotriva oxidării şi efectului
coroziv al agenţilor atmosferici.
PLASTI SPRAY este ideal pentru
evitarea înnegririi obiectelor din argint,
alamă, cupru, bronz şi aluminiu.
PLASTI SPRAY păstrează strălucirea
suprafeţelor cromate sau vopsite şi
conservă frumuseţea originală a
obiectelor din lemn.
Este recomandat în mod deosebit
pentru plastifierea foliilor de hârtie: nu
afectează fotografiile şi desenele şi nu
se cojeşte atunci când foaia este făcută
sul.

Descriere

Conţinut

Cod produs

Spray

400 ml

54.280.001

Ambalaj
bucăţi
6

ACOPERĂ PETELE ÎNAINTE DE ZUGRĂVIRE
MASKER
este un produs
special
pentru
acoperirea
petelor de pe ziduri înainte de
zugrăvire, pentru o finisare
perfectă, având o culoare
uniformă şi omogenă.
Aplicând MASKER, se va evita
aplicarea ulterioară a mai multor
straturi
de
zugrăveală,
accelerând astfel lucrările lungi
de pregătire a zidurilor.
MASKER este de culoare albă
cu putere de acoperire sporită;
îndepărtează cele mai dificile
pete cum ar fi cele de fum,
funingine, mucegai, umezeală,
mizerie, unt, cerneală, ghips,
creion,
stilou
şi
altele
asemănătoare;
stopează
pătarea şi împiedică reapariţia
acestora în timp.
MASKER acţionează rapid: se
poate aplica zugrăveala după
doar o jumătate de oră.
Este ideal pentru ziduri, panouri,
beton, plastic, tencuieli, lemn,
mobilier şi metal vopsit.
Descriere
Spray

Conţinut
400 ml

Cod produs
88.915.001

Ambalaj bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 889156

SPRAY ANTIMUCEGAI
(ANTIMUFFA)
ÎNDEPĂRTEAZĂ
SUPRAFEŢELE

MUCEGAIUL

DE

PE

TOATE

ANTIMUFFA combate energic formarea mucegaiului, algelor
şi muşchiului.
ANTIMUFFA are un parfum discret; este perfect pentru
orice tip de zid şi îmbinare, atât înăuntru cât şi afară; este
ideal pentru pereţii mucegăiţi din bucătărie, baie, duş, saună,
piscină, beci, bov, spălătorii. Sticla este prevăzută cu un dop
de siguranţă pentru copii.

Cod EAN

Descriere

Conţinut

Cod produs

8 005860 542808

Sticlă

250 ml

54.310.001

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 543102

FERNOVUS VOPSEA GEL

Vopseşte peste rugină în orice culoare doreşti.
FERNOVUS este un produs inovativ care poate fi utilizat pentru protejarea suprafeţelor metalice şi
nemetalice, atât în interior cât şi în exterior.
FERONVUS, datorită compoziţiei speciale, se aplică pe tabla degresată chiar dacă ruginită şi umedă.
Polivalenţa protectoare este conferită de utilizarea pigmenţilor activi nepoluanţi (care nu conţin plumb sau
crom), şi a aditivilor bazici umectanţi şi penetranţi care conferă proprietăţi de stopare a coroziunii,
favorizând compatibilitatea produsului cu suprafeţele umede. Acţiunea de stopare a coroziunii este
dezvoltată datorită interacţiunii dintre pigmenţii inhibitori, răşini şi substratul metalic: acest mecanism
blochează procesul distructiv activ şi nu modifică aderenţa la suport. În acest fel există posibilitatea protejării
suprafeţelor metalice fără să se apeleze la tratamente de prevenire: îndepărtarea ruginii, aplicarea de
grunduri sau de deruginol.
PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ este evaluată în conformitate cu normele ASTM D 2247/68 şi B 117/73.
Tixotropic, FERNOVUS poate fi aplicat pe suprafeţe verticale: nu curge, nu picură. Produsul are o mare
putere de acoperire.
FERNOVUS se aplică pe metal vopsit sau nevopsit, tablă zincată (degeresată foarte bine şi oxidată), fontă,
aluminiu, ciment, lemn.
FERNOVUS este disponibil într-o gamă largă de culori: lucioase, satinate, mate, metalizate, lovitură de
ciocan şi micacee cu efect de învechire.
Compoziţie

CARACTERISTICI TEHNICE
Greutate
specifică

Conţinut solid
*%

Lucioasă
1,05 – 1,15
65 – 68
Satinată
1,05 – 1,15
66 – 68
Mată
1,05 – 1,15
67 - 70
Metalizată
1,10 – 1,20
65 – 68
Lovitură
de
0,95 – 1,05
59 – 61
ciocan
Cu mică
1,28 – 1,30
67 – 70
* date referitoare la produsul ambalat în cutie
Aplicare cu pensula
Dilatare
Acoperire
Aplicare cu pensula, ruloul şi spray-ul

Descriere
Cutie Mignon

Viscozitate
Stormer*Krebs
O
Units 20 C
120 – 140
120 – 140
120 – 140
120 – 140

Lucioasă, Metalizată, Lovitură de ciocan
Cutie
Lucioasă, Satinată, Lovitură de ciocan
Lucioasă, Lovitură de ciocan
Cu Mica

80 – 90

Găleată
Lucioasă, Satinată, Lovitură de ciocan
Lucioasă
Spray
Lucioasă, Satinată, Lovitură de ciocan
Lovitură de ciocan
Cu Mica
Sortimente în expozor
Pt. sol: 60 Cutiee + 24 Butelii
Pentru tejghea: 24 Cutiee

120 – 140
excelentă
excelentă
excelentă
fără diluare

Aplicare cu pistolul
Se agită până la omogeneizare
Şi se diluează cu diluant alchidic 15 – 25%
Uscare la suprafaţă
4 ore
Aplicare al doilea strat
După 20 ore
Acoperire pe strat
2
- pe suprafeţe metalice
12 -16 m /l
- pe suporturi poroase (lemn, ciment, fontă)
10 -12 m2/l
Grosime peliculă umedă pe strat
65 – 80microni
Grosime peliculă uscată pe strat
35 – 45 microni
Aderenţă la suport conform
incizie cu plasă cu ochiuri
DIN 53151/81
pătrate: nici o desprindere
Rezistenţă la învechirea accelerată
Bun după 500 ore
ASTM G 23-69

FERNOVUS
TEMPERATURI RIDICATE
0

Rezistă la temperaturi de până la 450 C.

FERNOVUS TEMPERATURI RIDICATE se aplică singur pentru protejarea
o
suprafeţelor metalice, atât la interior cat şi la exterior, şi rezistă până la 450 C.

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

250 ml

88.602….

8

8 005860 ……...

750 ml
750 ml

88.600….
88.601….

6
6

750 ml

88.605….

6

8 005860 ……...
8 005860 ……...
8 005860 ……...

2, 5 litri
2, 5 litri

88.607….
88.608….

4
4

8 005860 ……...
8 005860 ……...

400 ml
400 ml
400 ml

88.590….
88.591….
88.592….

8
8
8

8 005860 ……...
8 005860 ……...
8 005860 ……...

250 ml
250 ml

88.602….
88.602….

8
8

8 005860 ……...
8 005860 ……...

FERNOVUS PENTRU
CALORIFERE
Rezistă la temperaturi ridicate

FERNOVUS PENTRU CALORIFERE este
foarte uşor de aplicat, deoarece nu curge şi nu
picură.
Rezistă la temperaturi ridicate, păstrânduşi în
timp culoarea sa originală, fără să se
îngălbenească, sau să devină mat.
FERNOVUS PENTRU CALORIFERE este
recomandat pentru interior, fiind inodor; se
aplică direct pe suprafeţele metalice, chiar
dacă sunt ruginite, fără să fie şmirgheluite
şi fără să se aplice produse de combaterea
sau prevenirea ruginii.
FERNOVUS PENTRU CALORIFERE poate fi
atins după 6 ore de la aplicare.
Acoperire strat: 12 m2/litru.

Este recomandat în mod deosebit pentru
grătare, hornuri, cazane, cuptoare, conducte
pentru aburi supraîncălziţi, colectoare, coşuri
de fabrică, vetre, etc. Se aplică pe metalul
vopsit sau nevopsit, direct pe suprafeţele
ruginite, chiar dacă sunt umede. Nu trebuie
să se şmirgheluiască metalul sau să se aplice
grunduri sau deruginol pe acesta.

Descriere
Cutie

ALUMINIU

NEGRU
Configuraţie în expozor

Conţinut

Cod produs
88.645.001

Ambalaj
bucăţi
6

Cod EAN

250 ml
250 ml
4 +4 buc.

88.645.002
88.646.011

6
1

8 005860 990081
-

8 005860 886452

Cod EAN

Descriere
Cutie

Conţinut

ALB
750 ml
ZĂPADA
ALB GHEAŢĂ 750 ml

Cod produs
88.650.001

Ambalaj
bucăţi
6

88.650.002

6

Cod EAN
8 005860 996373
8 005860 886506

GELLEGNO
Gel IMPREGNANT pt. lemn, cu grad mare de pătrundere
GELLEGNO este o vopsea gel impregnantă, care poate fi utilizată uşor şi
practic: nu picură, nu se scurge şi permite tratarea curată, fără să păteze.
GELLEGNO vopseşte suprafeţe din lemn noi sau deja vopsite, în nuanţa
dorită sau într-o culoare transparentă.
Pătrunde în profunzime în lemn, conferindu-i un aspect satinat, rezistent la
razele UV, protejându-l de umezeală şi de acţiunea agenţilor atmosferici şi
păstrându-l neschimbat în timp.

DISPONIBIL IN 7 NUANŢE DE LEMN.
Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cutie Mignon

250 ml

88.540……

8

8 005860 ………

Cutie

750 ml

88.550…..

6

8 005860 ………

Descriere

Cod EAN

Este ideal pentru toate uprafeţele
din lemn, la interior şi exterior:
tocuri, ferestre, obloane, storuri, uşi
exterioare, porţi, case din lemn,
cabane, streşini, elemente de
balcoane, scări, terase, grinzi, etc.

CARACTERIISTICI TEHNICE:
Compoziţie
Bază acrilică cu
structură gel
Aspect
Satinat
Viscozitate
Ttixotropică
Greutate
1,03
specifică
Acoperire
10-13 m2/l

BRILLANT
LAC LUCIOS PENTRU LEMN; lasă suprafeţele să respire
BRILLANT este un lac gel lucios, care poate fi utilizat uşor şi practic: nu
picură, nu se scurge şi permite tratarea curată fără să păteze. Este inodor.
BRILLANT, în versiunea colorată/transparentă, însufleţeşte minunat fibrele
lemnului.

Descriere

Conţinut

COLORAT

Cod produs

Amba
laj
bucăţi

Cod EAN

BRILLANT, datorită structurii sale microporoase foarte fină, lasă lemnul să
respire şi îşi păstrează elasticitatea în timp. Astfel se evită apariţia scorojirii,
crăpării, şi are o durată de viaţă de trei ori mai mare decât produsele
obişnuite.
DISPONIBIL IN 7 NUANŢE.

Cutie Mica

250 ml

88.756….

8

8 005860……

Cutie

750 ml

88.750….

6

8 005860……

Cutie Mica

250 ml

88.756….

8

8 005860……

Cutie

750 ml

88.750….

6

8 005860……

COLORAT/TRANSPARENT

BRILLANT este ideal pentru toate
tipurile suprafeţe din lemn, atât la
interior cât şi la exterior: tocuri,
ferestre, obloane, încuietori, uşi,
storuri, jaluzele, cabine, streşini,
elemente de balcon, scări, terase,
grinzi etc.

MURUS

CARACTERIISTICI TEHNICE:
Compoziţie
Bază
alchidică
flexibilă
Aspect
Strălucitor –satinat
Viscozitate
Tiixotropic
Greutate
0,91 (incolor);
specifică
1,15 (coloraţ)
Avoperire
9 m2 / l

VOPSEA DE TRATARE ŞI IMPERMEABILIZARE

Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cutie

1 litru

88.874.001

6

8 005860 888746

4 litri
12 litri

88.873.001
88.872.001

2
1

8 005860 888739
8 005860 888722

Găleată
Bidon de tablă

Cod EAN

Vopsea lavabilă pentru impermeabilizarea şi tratarea suprafetelor
umede din beton, tencuială, piatră, cărămizi, etc.
Acoperă perfect petele cauzate de umezeală, împiedică reapariţia bulelor
de aer, scorojirilor, mucegaiului; redă „aspectul sănătos” încăperilor şi
locuinţelor.
MURUS este inodor; are un aspect alb catifelat foarte plăcut şi adaptat
pentru orice tip de suprafaţă, atât pentru interior cât şi pentru exterior; se
poate aplica peste el orice tip de vopsea.
MURUS se aplică cu rola sau cu pensula, fără o pregătire prealabilă a
zidului şi poate fi aplicat chiar pe suprafeţele umede, în condiţii extreme
la interrior sau esterior, inclusiv la temperaturi mai mici de 00C.
MURUS are o viaţă lungă fără să se îngălbenească datorită faptului că nu
poate fi atacat de mucegai, nici de substanţele alcaline din tencuială.
MURUS nu curge, nu necesită finisare, se usucă repede şi poate fi atins
după doar 3 ore, permiţând astfel finalizarea lucrărilor în aceeaşi zi.
Acoperire pe strat: 3-6 m2/litru în funcţie de tipul suportului.

„33”-VOPSEA IN EMULSIE APOASA
(IDROPITTURA „33”)

Descriere

88.775.001

Ambalaj
bucăţi
3

8 005860 887756

88.770.001

1

8 005860 887701

Conţinut

Cod produs

Găleată

4 litri

Bidon de tabla

15 litri

Cod EAN

„33” este vopsea in emulsie apoasa pentru interior/exterior, care permite
obţinerea, cu mare uşurinţă şi rapiditate, a rezultatelor perfecte în orice
situaţie.
Având un procent ridicat de titan şi o compoziţie specială, aceasta asigură
un grad de albire mai mare decât vopselele obişnute, asigurând o
acoperire foarte mare şi un aspect catifelet, rezistent in timp.
Datorită plasticitaţii sale, asigură de o întindere perfectă, uşoară, şi rapidă.
„33” nu se cojeşte, are un grad de aderenţă pe suport mai mare decât
vopselele obişnuite, este perfect lavabilă, datorită utilizării răşinilor de
calitate.
2
Acoperire: 13-16 m /litru.

MARKERE
PAINT
Marker cu acoperire permanentă inclusiv pe suprafeţele de
sticlă. Este strălucitor, nu se decolorează, este rezistent la apă.
Disponibile în variantele Vârf Mediu şi Vârf Subţire, în cutii de
câte 12 markere de culorile:
Negru, Maro, Violet, Roz, Bleu, Roşu, Portocaliu, Galben,
Verde, Alb, Albastru,Gri, Argintiu, Auriu.
Descriere

MARKER 501
Corector clasic universal, pentru orice tip de suport. Se usucă
imediat. Pentru uz profesional.
Disponibile în cutii de 12 corectoare pentru culorile:
Negru, Roşu, Bleu.

Vârf Mediu: Diverse culori
Vârf Mediu: Argintiu, Auriu
Vârf
Subţire:
Diverse
culori
Vârf Subţire: Argintiu,
Auriu
MARKER
Corector Culoare NEGRU
Culoare ROŞU
Culoare BLEU

VERNICIONE

Descriere

Conţinut

Spray
Cutie Mica
Cutie Mica
Expozor Cutii Mici

400 ml
125 ml
125 ml
120 buc.

Spray

Pall-Box Auriu Intens Şters & Argintiu

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

12 buc
12 buc
12 buc

97.010….
97.015….
97.020….

1
1
1

-

12 buc

97.021….

1

-

16 buc.
16 buc.
16 buc.

43.030.002
43.030.003
43.030.004

1
1
1

8 005860 998087
8 005860 998094
8 005860 998100

Cod produs
88.220….
88.250….
88.251….
88.252.001

Ambalaj
bucăţi
6
6
6
1

HAPPY COLOR ACRILIC este un email spray
lucios, cu uscare rapidă, pentru interior şi
exterior, pentru multiple aplicaţii domestice,
profesionale şi de timp liber.
HAPPY COLOR ACRILIC este adaptat pentru
diverse suprafeţe, precum: lemnul, metalul,
sticla, ceramica, tencuiala, material izolant;
pentru uşi, scaune, mobilier, corniere,
calorifere, bibelouri şi multe alte obiecte.
Se usucă la suprafata in 15 minute.
Acoperire: 2m2/400 ml.
Este disponibil într-o gamă variată de culori.
Descriere
Spray DIVERSE
CULORI
Spray ALUMINIU
ROŢI

Cod EAN
8 005860….
8 005860 …
8 005860 ....
-

HAPPY
COLOR
METALIZAT

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

400 ml

88.174.005

6

8 005860 995352

400 ml
400 ml
400 ml
108 buc.

88.174.006
88.174.032
88.174.033
88.213.001

6
6
6
1

8 005860 995369
8 005860 881501
8 005860 997851

Conţinut

Cod produs

Cod EAN

88.150….

Ambalaj
bucăţi
6

400 ml
400 ml

88.157.001

6

8 005860 881570

8 005860 …….

HAPPY COLOR
FLUORESCENT

HAPPY COLOR FLUORESCENT este un email spray
special pentru panouri de semnalizare şi pentru
decoraţiuni.
HAPPY COLOR FLUORESCENT atrage atenţia
foarte mult şi este foarte luminos, inclusiv în absenţa
luminii.
HAPPY COLOR FLUORESCENT
este excelent
pentru biciclete, scutere, căşti, modelism, şi altele.

HAPPY COLOR METALIZAT este
un email spray care ornamentează
şi conferă strălucire diverselor
suprafeţe şi obiecte, atât în interior
cât şi în exterior, dându-le o tentă
metalizată.
Este ideal pentru: ornamente,
corniere, mobilier, măşti, vaze,
cupe,
medalii,
flori
uscate,
ghirlande şi podoabe de Crăciun,
bibelouri, etc.
Se usucă la suprafata in 15 minute.
AURIU Intens
Pal
ARGINTIU
AURIU Ducat
CUPRU

Cod produs

HAPPY COLOR ACRILIC
VERNICIONE este un email atât
pentru interior cât şi pentru exterior;
este aderent pe multe suprafeţe:
lemn,
metal,
sticlă,
ceramică,
tencuială, material izolant acustic,
suprafeţe vopsite.
Este disponibil într-o gamă amplă de
culori: cu bază acrilică în Spray
Spray şi sintetică în Cutie Mic.
VERNICIONE SPRAY este un email
cu bază acrilică, strălucitoare.
Se usucă la suprafata in 15 minute;
în 45 de minute se usucă în
profunzime.
VERNICIONE - Cutie Mică este un
email sintetic, gata de utilizare, ideal
pentru bricolaj, modelism, pentru
aplicaţii tehnice.
Se usucă la suprafata in 2-3 ore.

Descriere

Conţinut

PAINT

Efectul fluorescent este mai evident dacă produsul
este aplicat pe un fond alb.
Se usucă la suprafata in 15 minute.
Acoperire: 2 m2/400 ml.
Este disponibil într-o gamă variată de culori.

Descriere

Spray

DIVERSE
CULORI

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

400 ml

88.177……

6

8 005860 ……….

HAPPY COLOR PERLAT

HAPPY COLOR
TEXTURAT ANTIREFLEX

HAPPY COLOR PERLAT este un email spray
pe bază de granule strălucitoare cu efect de
perlă, care conferă reflexe luminoase incredibile.
HAPPY COLOR PERLAT permite obţinerea
unor decoraţii de basm pe orice tip de suprafaţă.
Este excepţional pentru „mountain bikes”,
scutere, căşti, măşti, rame, ornamente, bibelouri,
podoabe şi multe alte obiecte.
Se usucă la suprafata in 15 minute.

HAPPY COLOR TEXTURAT este un email
spray care conferă suprafeţelor tratate un
modern şi rafinat efect texturizat antireflex.
HAPPY COLOR TEXTURAT este ideal pentru
restaurarea dulapurilor, mobilierului de birou,
calculatoarelor,
uşilor,
tocurilor,
pereţilor
despărţitori şi panourilor, cornierelor, articolelor
de birotică, bibelouri, şi pentru multe alte utilizări.
Se usucă la suprafata in 15 minute.
Acoperire: 2 m2/400 ml.
Gamă variată de culori.

Acoperire: 2 m2/400 ml.
Este disponibil într-o gamă variată de culori.

Descriere
Spray

Conţinut
DIVERSE
CULORI

400 ml

Cod
produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

88.173….

6

8 005860 …..

Descriere
Spray

HAPPY COLOR
TEMPERATURI RIDICATE

Conţinut
DIVERSE
CULORI

Spray
CULORI

Conţinut
DIVERSE

400 ml

Cod
produs
88.154….

Ambalaj
bucăţi
6

Cod EAN

Descriere

8 005860 …..

Spray

HAPPY COLOR
REFLECTORIZANT

HAPPY COLOR REFLECTORIZANT (EFECT
OGLINDA) este un email spray care permite
obţinerea unor efecte metalizate, evidenţiate
printr-o strălucire aparte, şi care conferă un
aspect asemănător cu cel al unei oglinzi.
HAPPY COLOR OGLINDIRE poate fi utilizat pe
toate materialele, cu excepţia suporturilor
neaderente (teflon, polietilenă)
Având în vedere fineţea sa extremă,
componentele tratate cu HAPPY COLOR
REFLECTORIZANT nu vor fi atinse cu mâna şi
nici postate în exterior.
Este optim pentru decoraţii, display vitrine şi
artă.

Descriere
Spray

Conţinut
AURIU
400 ml
LUCIOS
ARGINTIU 400 ml

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

88.155.001

6

8 005860 881556

88.155.002

6

8 005860 997738

Cod produs

Ambalaj
bucăţi
6

88.176….

Cod EAN
8 005860 …..

HAPPY COLOR CU MICA
HAPPY COLOR CU MICĂ este un email cu
efect de învechire utilizabil atât în interior cât şi
în exterior, pe bază de oxizi de fier micacei
lamelari, fiind recomandat în mod special pentru
protecţia împotriva agenţilor atmosferici şi pentru
decorarea obiectelor de mobilier şi a
interioarelor.
Utilizarea inhibitorilor speciali ai coroziunii şi
posibilitatea de aplicare în straturi cu o grosime
sporită, permit obţinerea unei protecţii optime în
timp.
Este ideal pentru: suprafeţe metalice, din lemn,
tencuieli; pentru uşi, gratii, porţi, dulapuri
metalice, mobilier, mobilier de grădină, etc.
Se usucă la suprafata in 15 minute şi în 24 de
ore în profunzime.
Acoperire: 2 m2/400 ml.

HAPPY COLOR TEMPERATURI RIDICATE
este un email spray de înaltă calitate, care
permite renovarea suprafeţelor supuse în mod
obişnuit temperaturilor medii-ridicate.
HAPPY COLOR TEMPERATURI RIDICATE
este rezistent la căldură, până la temperaturi
maxime de 3500C; este ideal pentru utilizările
domestice precum vopsirea componentelor
sobelor, aragazurilor, cazanelor, cuptoarelor,
coşurilor de fum, barbecue, grătarelor de
protecţie, tobelor de eşapament, etc.
Se usucă la suprafata in 15 minute.
Acoperire: 2 m2/400 ml.
Este disponibil într-o gamă variată de culori.

Descriere

400 ml

ANTRACIT

GRAFIT
GRI FONTĂ
ALBASTRU NORDIC
BRONZ
VERDE ENGLEZESC
Display-Box (4 tuburi
pentru fiecare tip)

Conţinut

Cod produs

Cod EAN

88.178.001

Ambalaj
bucăţi
6

400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
24 buc.

88.178.002
88.178.003
88.178.004
88.178.005
88.178.006
88.179.001

6
6
6
6
6
1

8 005860 999978
8 005860 999985
8 005860 990012
8 005860 990029
8 005860 990036

8 005860 881785

HAPPY COLOR
ZINCANT

HAPPY COLOR
PE BAZĂ DE ZINC AURIU
TROPICALIZANT

HAPPY COLOR TROPICALIZANT este un
spray special, care realizează acoperiri metalice
foarte rezistente la acţiunea agenţilor atmosferici
agresivi, a apei şi salinitatii.
HAPPY COLOR TROPICALIZANT este un
produs anticoroziv de culoare aurie, care
protejează şi înfrumuseţează.
HAPPY COLOR TROPICALIZANT este optim
pentru: balustrade, obiectele din fier, încuietori,
storuri, îmbinările sudate, pompe, conducte,
lucrări de tâmplărie, rezervoare pentru instalaţii
chimice, grilaje.
Se usucă la suprafata in 15 minute.

Este un spray special, care creează un strat
metalic foarte rezistent la agenţii atmosferici
agresivi, apa şi salinitate.
HAPPY COLOR ZINCANT este o vopsea
pentru galvanizarea la rece: evită introducerea
obiectelor în baia de galvanizare.
Aderă tenace şi durabil pe suprafeţe.
Este ideal pentru: balustrade, obiectele din fier,
încuietori, boxe, storuri, îmbinările sudate,
pompe, conducte, lucrări de tâmplărie,
rezervoare pentru instalaţii chimice, grilaje, etc.
Se usucă la suprafata in 15 minute.

Descriere

Conţinut

Cod produs

Spray

400 ml

88.168.001

Ambalaj
bucăţi
6

HAPPY COLOR
INOX 18/10

Cod EAN

Descriere

8 005860 881686

Spray

Spray

Conţinut
400 ml

Cod produs
88.171.001

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

6

8 005860 881716

Descriere
Spray

HAPPY COLOR
GRUND GRI

Spray

Conţinut

Cod produs

400 ml

88.150.030

Ambalaj
bucăţi
6

Cod EAN
8 005860 995550

88.167.001

Ambalaj
bucăţi
6

HAPPY COLOR
PRIMER

Cod EAN
8 005860 881679

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

400 ml

88.169.001

6

8 005860 881693

HAPPY COLOR CHIT
(WHITE STUCCO)

Spray grund gri pentru protejarea împotriva
coroziunii; utilizat ca bază, este ideal pentru
pregătirea vopsirii tuturor tipurilor de metale
(inclusiv pentru aliaje).
Peste HAPPY COLOR GRUND GRI se poate
vopsi cu orice tip de email.
Datorită utilizării răşinilor acrilice, HAPPY
COLOR GRUND asigură caracteristici de
aderenţă şi durabilitate mai mari decât emailurile
obişnuite.
Se usucă la suprafata in 15 minute.

Descriere

400 ml

Cod produs

Bază
transparentă
pentru
pregătirea
suprafeţelor, înainte de vopsire.
Aplicat înainte de vopsire, asigură o aderenţă
perfectă pentru orice email spray pe
suprafeţele dificile cum ar fi cele plastice (ABS,
metacrilat, policarbonat, PVC rigid ) şi aliaje
metalice, care în alte cazuri nu ar putea fi
vopsite.
Este produsul ideal pentru pregătirea vopsirii:
spoilerelor, barelor de protecţie, pt. carter moto,
machete,etc.
Se usucă la suprafata in 15 minute.

Spray de acoperire anticorozivă pentru utilizări
grele, asigurând o aderenţă tenace şi durabilă.
Având o formulă pe bază de răşini acrilice şi oţel
INOX AISI 316 micronizat, HAPPY COLOR
INOX 18/10 realizează acoperiri metalice foarte
rezistente la acţiunea agenţilor atmosferici
agresivi, a apei şi salinitătii; este rezistent la
zgârieturi şi abraziuni. Este ideal pentru toate
metalele, chiar dacă sunt uşor oxidate, şi pe
suprafeţe plastice poroase.
Se usucă la suprafata in 15 minute.

Descriere

Conţinut

Bază albă pentru acoperirea zgârieturilor mici de
pe suprafeţe.
HAPPY COLOR STUC este aderent pe orice
suport, în afara celor din material antiaderent.
Poate fi folosit şi ca şpriţchit sau prim strat pe
lemn (fără prelucrare sau frezare).
HAPPY COLOR STUC este optim pentru
caroseriile auto, de motociclete, autocaravane,
utilaje grele, bărci şi pentru suprafeţe vopsite sau
smălţuite.
Se usucă la suprafata in 15 minute.

Descriere
Spray

Conţinut

Cod produs

400 ml

88.172.001

Ambalaj
bucăţi
6

Cod EAN
8 005860 881723

ARANJAMENT
HAPPY COLOR
ÎN EXPOZOR

PROF
EMAIL ACRILIC
CULORI RAL

EMAILUL ACRILIC PROF este emailul acrilic
creat pentru a satisface exigenţele utilizatorilor
profesionişti.

Foarte rapid: doar 3-5 minute între
straturi. Se usucă la suprafata in
doar 9 minute.

Are o aderenţă perfectă pe orice
tip de suprafaţă: metal, aluminiu
(ideal pentru obiecte din metal ),
lemn, aproape tipurile de plastic
(ABS,
PVC,
polistirol
rigid,
metacrilat), ziduri, sticlă.

Se poate vopsi peste acesta şi
poate fi aplicat peste orice tip de
vopsea existentă.

Este excepţional, este rezistent la
acţiunea agenţilor atmosferici.

Nu
se
îngălbeneşte;
de
asemenea, păstrează cu fidelitate
culorile RAL la nivel maxim.

Are un luciu deosebit şi asigură
un finisaj perfect.
Acoperire pe strat: 2m2/400 ml.

Descriere
Spray

Conţinut
400 ml

Cod produs
88.300….

Ambalaj
bucăţi
6

Cod EAN
8 005860 …….

Pentru gama HAPPY COLOR sunt disponibile două tipuri de expozoare din metal: unul pentru sol şi unul pentru perete. Raftul de prezentare de
sol este format din patru panouri rotative, cu un suport central cu rulment; este prevăzut cu roţi rezistente care facilitează deplasarea acestuia şi
care poate suporta până la 528 tuburi de spray.
Raftul de prezentare pentru perete este alcătuit dintr-un panou şi poate stoca până la 132 tuburi de spray.

Descriere
Expozor HAPPY COLOR pentru sol:
Expozor HAPPY COLOR pentru perete:

Cu TEMPERATURI RIDICATE
Fără TEMPERATURI RIDICATE

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

528 buc.
528 buc.
132 buc.

88.211.001
88.212.001
88.265.002

1
1
1

TOCCO
RETUŞ CAROSERIE

Special pentru maşini şi motociclete.
RETUŞ CAROSERIE este un email acrilic special cu uscare rapidă,ideal pentru
maşină şi motocicletă.
RETUŞ CAROSERIE se usucă la suprafata în doar 20 de minute.
Disponibil într-o gamă foarte largă de nuanţe originale.

Descriere
Spray
Spray

Conţinut

Cod produs

200 ml
400 ml

88.400….
88.410….

Ambalaj
bucăţi
6
6

Cod EAN
8 005860 884007
8 005860 884106

TOCCO
RETUŞ FLUORESCENT
Special pentru maşini şi motociclete.

RETUŞ FLUORESCENT este un email acrilic special cu efect fluorescent, cu o
rezistenţă optimă la exterior.
RETUŞ FLUORESCENT este ideal pentru maşină, motocicletă şi pentru multe alte
utilizări.
RETUŞ FLUORESCENT se usucă la suprafata după numai 20 de minute.

Descriere
Spray

ROŞU
GALBEN
VERDE
BLEU
ROŞU PURPURIU

Conţinut

Cod produs

200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml

88.425.001
88.425.002
88.425.003
88.425.004
88.425.005

Ambalaj
bucăţi
6
6
6
6
6

Cod EAN
8 005860 884250
8 005860 884250
8 005860 884250
8 005860 884250
8 005860 884250

TOCCO
RETUŞ TEMPERATURI RIDICATE

Special pentru chiulase, sobe, cazane.
RETUŞ TEMPERATURI RIDICATE este un email siliconic special, rezistent la
temperaturi ridicate, până la temperaturi maxime de 8000C.
RETUŞ TEMPERATURI RIDICATE este ideal pentru colectoare de descărcare,
chiulase, coşuri de fum, sobe, cuptoare şi grătare.
RETUŞ TEMPERATURI RIDICATE se usucă la suprafata după doar 20 de minute.

Descriere
Spray

NEGRU
ALUMINIU

Conţinut

Cod produs

200 ml

88.440.001
88.440.002

Ambalaj
bucăţi
6
6

Cod EAN
8 005860 884403
8 005860 884403

HAPPY COLOR ACQUA
VOPSEA SPRAY PE BAZĂ DE APĂ

HappyColor® ACQUA e o vopsea acrilică pe baza de apă pentru interior şi exterior,
de înaltă calitate, strălucire unică şi putere optimă de acoperire pe lemn, metale,
ceramic, sticlă, POLISTIREN EXPANDAT, carton, stofe şi multe tipuri de plastic
HappyColor® ACQUA poate fi folosit chiar pt. vopsirea jucăriilor deoarece respectă
normele europene DIN EN 71-3.
HappyColor® ACQUA se usucă rapid, e rezistent, elastic, nu se ingălbeneşte, e
tixotropic. E practic inodor. Duza specială permite o difuzare foarte uniformă.
HappyColor® ACQUA conţine pigmenţi FĂRĂ PLUMB, FĂRĂ CADMIU, FĂRĂ
CROM.
HappyColor® ACQUA
are o rezistenţă ridicată la lumină. Agentul propulsor nu
dăunează stratului de ozon; apa e principalul solvent..

Descriere
VOPSEA SPRAY HAPPY COLOR ACQUA

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

400 ml

88.145. ...

6

8 005860 8.....

Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Expozor HAPPY COLOR ACQUA pentru sol:

105 buc.

88.146.001

1

HAPPY COLOR PENTRU CALORIFERE
ŞI RADIATOARE

HappyColor® PENTRU CALORIFERE este o vopsea lucioasă pe bază de răşini
acrilice şi siliconice, rezistentă la caldură (120 oC).
HappyColor® PENTRU CALORIFERE nu se ingalbeneşte, nu se crapă. Se aplică
chiar pe suprafeţe ruginite.
HappyColor® PENTRU CALORIFERE este o vopsea spraz recomandată PENTRU:
RADIATOARE, CALORIFERE, ŢEVI DE INSTALAŢII TERMICE, CONVECTOARE
ELECTRICE, şi pentru toate suprafeţele şi obiectele supuse acţiunii căldurii...

Descriere
VOPSEA SPRAY HAPPY COLOR PENTRU
RADIATOARE

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

400 ml

88.158.001

6

8 005860 881587

DECAPANT SUPERACTIV

DECAPANTUL SUPREACTIV acţionează în profunzime eliminând rapid orice tip de
vopsea sau lac, chiar si cele mai vechi şi rezistente (cu excepţia produselor
bicomponente) de pe lemn, metale feroase şi metale neferoase.
DECAPANTUL SUPERACTIV nu atacă în nici un mod suprafeţele pe care e aplicat,
de asemenea nu înegreşte lemnul şi prelungeşte timpul de rezistenţă la rugină a
suprafeţelor metalice tratate (ATENŢIE: nu aplicaţi pe suprafeţe din plastic).
Consistenţa sa de gel permite aplicarea pe suprafeţe vertical fără să curgă, pentru
lucrul rapid şi precis.
DECAPANTUL SUPERACTIV este eficace pe fonduri, impregnanţi, grunduri, lacuri,
vopsele sintetice, vopsele de ulei, vopsele nitrocelulozice, acrilice, poliesterice,
poliretanice, vopsele email aplicate la cald sau la rece, vopsele lavabile, vopsele
decorative şi texturate, de asemenea chituri acrilice, adezivi pentru parchet, adezivi
pentru mochete, lacuri şi vopsele nautice.

Descriere
DECAPANT SUPERACTIV

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

750 ml

54.293.001

12

8 005860 542938

