Lazúry, farby a ďalšie
nátery na ochranu dreva
Najvyššia kvalita Remmers
pre takmer všetky aplikácie

2021

Testovaná bezpečnosť
Skúšky produktov, ktoré zaručujú
kvalitu našich výrobkov

Zodpovedné zaobchádzanie s ľuďmi a prírodou je pre Remmers ústrednou témou. Preto kladieme veľký dôraz na naše výrobky, ktoré spĺňajú najvyššie nároky renomovaných skúšobných
ústavov. Najvyššia kvalita ‒ nezávisle testovaná a potvrdená. Nie sú to len prázdne slová, naše
produkty a naše [eco] produkty sú bezpečné ‒ dokazujeme to rôznorodými nezávislými certifikátmi. Tým sa líšime od ostatných.

Výrobky označené týmto
logom boli testované
na obsah nebezpečných
látok podľa DIN-EN 71-3
a spĺňajú prísne kritériá
pre bezpečnosť hračiek.

Keďže vývoj aj výroba
prebiehajú v Nemecku,
nesú naše výrobky lokalizáciu pôvodu „Vyrobené v Nemecku“.

Predovšetkým produkty
pre použitie v interiéri
spĺňajú kritériá testu
nemeckého výboru pre
hodnotenie stavebných
výrobkov [AgBB] (nízky
obsah VOC).

Produkty, ktoré môžu
prísť do priameho
kontaktu s potravinami,
spĺňajú požiadavky na
bezpečnosť potravín.

Remmers [eco] produkty
sú vegánske. Produkty
neobsahujú žiadne zložky živočíšneho pôvodu.

2

Lazúry s ochranou dreva – exteriér ............................. 4
HK krém ............................................................................................5
HK lazúra ......................................................................................... 6
HK-lazúra Grey Protect ..............................................................7
Dlhodobá ochrana dreva - interiér a exteriér .......... 8
Olejová lazúra [eco] ................................................................... 9
UV+ lazúra ................................................................................... ..10
Renovačný základ ..................................................................... 12
Allzweck-Lasur .............................................................................13
Krycie nátery na drevo - interiér a exteriér.............. 14
Špeciálny izolačný základ .................................................... 15
DF - krycia farba ........................................................................ 16
Olejová krycia farba [eco] .................................................... 18
Venti-lak 3v1 ............................................................................... 19
Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách .......... 20
TOP terasový olej ...................................................................... 21
Odstraňovač sivosti dreva .................................................... 22
Odstraňovač náterov dreva ................................................. 23
CAR-2 ............................................................................................... 24
Ošetrujúci olej na WPC .......................................................... 25
Terasový olej [eco] ...................................................................26
Patinovací olej [eco] ................................................................ 27
Laky, oleje a vosky – interiér ...................................... 28
Vosková lazúra .......................................................................... 29
Podlahový lak PREMIUM ....................................................... 30
Univerzálny reparačný set .................................................... 31
Tvrdý voskový olej PREMIUM .............................................. 32
Tvrdý voskový olej [eco] ....................................................... 34
Olej na pracovné dosky [eco] ............................................. 35
Emulzia na starostlivosť o lakované povrchy ............ 36
Emulzia na starostlivosť o olejované povrchy [eco] .... 37
Špeciálne produkty ....................................................... 38
HK krém bezfarebný ............................................................... 39
HSG - Impregnačný základ na drevo .............................. 40
Ochranný náter priečnych rezov (extra) ........................ 41
Anti-Insekt Plus ........................................................................ 42
Adolit BAQ + ................................................................................ 43
BFA koncentrát .......................................................................... 44
Ošetrovacia sada na okná / dvere .................................. 45
Verdünnung V 101 .....................................................................46

Upozornenie: Pri tlači môže dôjsť k rozdielu farebných odtieňov oproti originálu,
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Lazúry s ochranou dreva
- exteriér

Lazúry s ochranou dreva
- exteriér
Drevo patrí medzi najstaršie stavebné materiály. K jeho používaniu sa v posledných rokoch staveb
níctvo vracia v stále väčšej miere, hlavne z estetických a ekonomických dôvodov. Nutnosť dobre
chrániť tento tradičný stavebný materiál vyplýva z jeho konštrukcie. Ochrana dreva je dôležitá
najmä pre najpoužívanejšie tuzemské dreviny, ktorými sú ihličnany, u ktorých v dôsledku pôsobenia
klimatických vplyvov, UV žiarenia a biotických škodcov dochádza k ich degradácii.
Remmers „Lazúry s ochranou dreva“, ako vyplýva z názvu, sú produkty zaisťujúce viacnásobnú ochranu
a v prípade produktov 3v1 ide o impregnáciu, základný náter i vrchnú lazúru v jednom výrobku.
Zaisťujú účinnú ochranu dreva pred drevosfarbujúcimi hubami, riasami a plesňami, vlhkosťou,
požerkami od ôs a okrem odtieňov bezfarebná a biela i pred UV žiarením. Pri týchto produktoch je
z dôvodu dostatočnej ochrany potrebné dodržiavať odporúčané nanášané množstvo.
A to, čo oceníte asi najviac: po dlhej životnosti a rovnomernom zvetrávaní môže byť drevo pretreté
bez brúsenia a znovu vyzerať ako nové. Ďalej máte možnosť renovačný interval predĺžiť použitím
produktov z rady Dlhodobá ochrana dreva. Lazúry Remmers 3v1 šetria váš čas a peniaze!
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HK lazúra

HK lazúra Grey Protect

HK krém

Dekoratívna, tenkovrstvá
olejová lazúra na báze
rozpúšťadiel

Dekoratívna, tenkovrstvá
olejová lazúra na báze
rozpúšťadiel v štýlových
sivých odtieňoch

Tenkovrstvý olejový
lazúrovací krém na báze
rozpúšťadiel

do
exteriéru

na báze
rozpúšťadiel

lazúrovací/
matný

neodkvapkáva,
preniká hlboko
do dreva

nemiešajte!

HK krém (Holzschutz-Creme)

Pigmentovaný olejový lazúrovací krém
na báze rozpúšťadiel pre ochranu dreva v exteriéri
Oblasti
použitia:






Vlastnosti:

Ochrana a dekorácia povrchov v exteriéri
Impregnácia, medzivrstva a vrchný náter
Staticky nenamáhané vonkajšie drevené prvky
bez kontaktu so zemou podľa STN EN 335-1
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo
stabilné prvky (štíty a fasády, strešné prvky
v záhrade, prístrešky pre autá atď.)







Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiare
ním, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami
a osami
Matné, brilantné odtiene
Odpudzuje vodu, je priedušný a reguluje vlhkosť
Preniká hlboko do dreva
Krémová konzistencia
Dodatočná úprava bez nutnosti brúsenia

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:



5 m²/l, stačí 1 dôkladný náter (200ml/m²)

Doba schnutia:



12-24 hodín medzi nátermi

Riedidlo:
Čistenie náradia:




Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101

SVETLÝ DUB

EICHE HELL



PÍNIA/SMREKOVEC

PINIE/LÄRCHE

BOROVICA

KIEFER



Tipy a rady:
Vhodný pre nátery ťažko dostupných
drevených konštrukcií ako sú podhľady, drevené štíty domov, podbitia.
Tu oceníte výhodu, že krém neodkvapkáva, tzn., že nehrozí znečistenie
podlahy, fasády a vašich pracovných
odevov. Ak dokážete aplikovať krém
v jednej silnej vrstve systémom „natierame maslo na chlieb“, potom stačí skutočne jeden náter.
Pri doporučenej aplikácii dochádza
k výraznej úspore času, keďže odpadá
nutnosť zakrývania a zároveň čakacie
doby 12-24 hodín medzi jednotlivými
nátermi.
Systémové produkty

číslo výr.

UV+ lazúra

(2234)

Ochranný náter
priečnych rezov

(1900)

MAHAGÓN

MAHAGONI

(RC-365) (RC-260) (RC-270) (RC-565)

TÍK

TEAK

ORECH

NUSSBAUM

PALISANDER

PALISANDER

(RC-545) (RC-660) (RC-720)

(číslo výr.: 2715)

STRIEBORNÁ SIVÁ**

SILBERGRAU

(RC-970)

BEZFAREBNÝ*

FARBLOS

(pozri str. 40)

*Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením. ** Odtiene sú na objednávku.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
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do
exteriéru

na báze
rozpúšťadiel

lazúrovacia/
hodvábne
matná

pred použitím
dobre
premiešajte!

integrovaný
základný
náter

HK lazúra (HK-Lasur)

Prémiová, tenkovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel
s vysokou ochranou pred vlhkosťou pre drevo v exteriéri
Oblasti
použitia:






Vlastnosti:

Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov
Impregnácia, medzivrstva a vrchný náter
Staticky nenamáhané vonkajšie drevené prvky
bez kontaktu so zemou podľa STN EN 335-1
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo
stabilné prvky (štíty a fasády , strešné prvky
v záhrade, prístrešky pre autá atď.)






Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiare
ním, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami
a požerkami od ôs
Hodvábne matné, brilantné odtiene
Odpudzuje vodu, je priedušná a reguluje vlhkosť
Preniká hlboko do dreva
Dodatočná úprava bez nutnosti brúsenia

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:



10 m²/l, nutné dva nátery - cca 200 ml/m²

Doba schnutia:



16-24 hodín medzi nátermi

Riedidlo:
Čistenie náradia:




Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101



PÍNIA/SMREKOVEC

PINIE/LÄRCHE

SVETLÝ DUB

EICHE HELL

GAŠTAN

JEDĽOVÁ ZELENÁ

TANNENGRÜN

Pre dosiahnutie výrazne dlhšej
ochrany drevených konštrukcií pred
UV žiarením doporučujeme kombinovať HK-Lazúru (nutné dva nátery)
s UV+ lazúrou. Pre dosiahnutie ideálneho vzhľadu a trvanlivosti doporučujeme použiť na priečne rezy
produkt Ochranný náter priečnych
rezov (extra).
Systémové produkty

číslo výr.

UV+ lazúra

(2234)

Ochranný náter
priečnych rezov (extra)

(1900)

NCS / RAL
špeciálne odtiene

RUSTIKÁLNY DUB

TÍK

EICHE RUSTIKAL

(RC-555) 

PALISANDER
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BEZFAREBNÝ*

NUSSBAUM

(RC-720) 

BOROVICA

TEAK

KIEFER

(RC-545) (RC-270)

EBENOVÉ DREVO

EBENHOLZ

HEMLOCK*

HEMLOCK

(RC-960) (RC-565) (RC-790) 

ORECH

PALISANDER

MAHAGÓN

MAHAGONI

(číslo výr.: 2250)

Tipy a rady:

(RC-260) (RC-365) (RC-360) 

KASTANIE



FARBLOS
(RC-660)

SOĽNÁ ZELENÁ

SALZGRÜN

(RC-120)

BIELA*

WEISS

(RC-965) 

*Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením. ** Odtiene sú na objednávku.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

(RC-990)

do
exteriéru

lazúrovacia/
hodvábne
matná

na báze
rozpúšťadiel

integrovaný
základný
náter

pred použitím
dobre
premiešajte!

HK lazúra Grey Protect (HK-Lasur Grey Protect)

Prémiová, tenkovrstvá olejová lazúra v sivých odtieňoch na báze
rozpúšťadiel s vysokou ochranou pred vlhkosťou pre drevo v exteriéri


Oblasti
použitia:






Vlastnosti:

Ochrana a dekorácia vonkajších povrchov
Impregnácia, medzivrstva a vrchný náter
Staticky nenamáhané vonkajšie drevené prvky
bez kontaktu so zemou podľa STN EN 335-1
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo
stabilné prvky (štíty a fasády, strešné prvky,
prístrešky pre autá atď.)






Preventívna ochrana pred vlhkosťou, UV žiare
ním, hnilobou, zamodraním, plesňami, riasami
a požerkami od ôs
Hodvábne matné, brilantné odtiene sivej
Odpudzuje vodu, je priedušná a reguluje vlhkosť
Preniká hlboko do dreva
Dodatočná úprava bez nutnosti brúsenia

Veľkosť bal.:



*0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:



10m²/l, nutné dva nátery - cca 200 ml/m²

Doba schnutia:



16-24 hodín medzi nátermi

Riedidlo:
Čistenie náradia:




Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101



STRIEBORNÁ SIVÁ*

SILBERGRAU

GRAFITOVÁ SIVÁ*

GRAPHITGRAU

(RC-970) 

HMLOVÁ SIVÁ**

NEBELGRAU

**2,5 l; 5 l

PLATINOVÁ SIVÁ*

PLATINGRAU

(číslo výr.: 2257)

Tipy a rady:
Tieto sivé odtiene sa dajú použiť na
nátery všetkých drevených konštrukcií v exteriéri ako pre moderné tak
i pre retro drevené prvky. Jednotlivé
odtiene sa dajú spolu kombinovať,
čím dosiahnete väčší výber farieb.
Vzhľadom na vyšší obsah pigmentu
sa doporučujú len dva nátery. Ďalšie
vrstvy spôsobujú stratu lazúrového vzhľadu a náter sa stáva takmer
krycím.
Systémové produkty

číslo výr.

UV+ lazúra

(2234)

Ochranný náter
priečnych rezov (extra)

(1900)

ANTRACITOVÁ SIVÁ*

ANTHRAZITGRAU

VODOVÁ SIVÁ*

WASSERGRAU

(FT-25416) (FT-26788) (FT-20928) (FT-20924)

ÍLOVÁ SIVÁ**

LEHMGRAU

(FT-20930) (FT-20926) 

PIESKOVÁ SIVÁ**

SANDGRAU

OKENNÁ SIVÁ**

FENSTERGRAU

ŽULOVÁ SIVÁ**

GRANITGRAU

(FT-20927) (FT-20931) (FT-20923)

TOSKÁNSKA SIVÁ**

TOSKANAGRAU

(FT-20925)
*Štandardné odtiene ** Špeciálne odtiene (len 2,5l a 5l balenie)
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
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Dlhodobá ochrana dreva
– interiér i exteriér

Dlhodobá ochrana dreva
– interiér i exteriér
Ako už naznačuje samotný názov tejto skupiny, nájdete tu produkty, ktoré vynikajú hlavne dlhodobou ochranou drevených konštrukcií. Ich použitie je vhodné tak u rozmerovo stabilných (napr.
okná, dvere, záhradný nábytok atď.), ako aj u čiastočne rozmerovo stabilných drevených prvkov
i rozmerovo nestabilných drevených prvkov (napr. rolety, obklady, záhradné domčeky,
ploty, hrazdenia, prístrešky pre autá atď.). Niektoré výrobky obsahujú UV blokátory a poskytujú ochranu pred UV žiarením i pri odtieňoch bezfarebná a biela, čo umožňuje ich použitie
v exteriéri na drevené konštrukcie, ktoré majú byť v prirodzenom odtieni dreviny. Sú tak veľmi dobrým
doplnkom pre produkty zo skupiny „Lazúry s ochranou dreva“. Vzhľadom na skutočnosť, že neobsahujú
biocídne zložky, dajú sa použiť okrem exteriéru taktiež v interiéri. Väčšina produktov z tejto skupiny
spĺňa prísnu európsku normu – EN 71/3 Bezpečnosť pre detské hračky – a je označená príslušným
symbolom.

8

Olejová lazúra [eco]

UV+ lazúra

Renovačný základ

Allzweck-Lasur

Strednovrstvá olejová
lazúra na vodnej báze
z obnoviteľných surovín

Dekoratívna strednovrstvá olejová lazúra na báze
rozpúšťadiel s vysokou
odolnosťou proti UV
žiareniu

Špeciálny náter pre
zosvetlenie zvetraného
a zosiveného dreva

Dekoratívna strednovrstvá lazúra

do
interiéru
i exteriéru

na báze
vody

neodkvapkáva

lazúrovacia/
matná

Olejová lazúra [eco] (Öl-Dauerschutz-Lasur

)

[eco]

Strednovrstvá olejová lazúra na vodnej báze
z obnoviteľných surovín



Oblasti
použitia:

Drevo do interiéru i exteriéru
Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná
a dvere
 Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, obklady, záhradné
domčeky, ploty, hrazdenia, prístrešky pre autá atď.)
 Vhodná i pre detské ihriská
 Nevhodná pre nátery podlahových plôch (terasy,
palubkové plochy atď.)

Vlastnosti:








Na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadiel
Na báze obnoviteľných surovín minimálne 80%
Vegánsky výrobok
Nelepí a neodkvapkáva
Odolná proti poveternosti a UV žiareniu
Má dobrú rozlievateľnosť a je priedušná

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l

Výdatnosť:



16 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



8 hodín medzi nátermi

Riedidlo:
Čistenie náradia:




Neriediť
Po použití očistite vodou a saponátom




BEZFAREBNÝ*

FARBLOS

SVETLÝ DUB

EICHE HELL

PÍNIA/SMREKOVEC

PINIE/LÄRCHE

skladom (RC-365) 

TÍK

TEAK

MAHAGÓN

NUSSBAUM

(RC-545) (RC-565)

(číslo výr.: 7670)

Tipy a rady:
V priebehu nanášania/sušenia
chráňte plochy pred dažďom, vetrom, slnečným žiarením a tvorbou
rosy na povrchu. U tvrdých drevín
ako napr. dub, červený céder, afzélia, sekvoja atď. môže dochádzať
v dôsledku zrážok k vyplavovaniu vodou rozpustných látok z dreva. Toto
môže viesť k zafarbeniu svetlého
muriva alebo omietky.
Systémové produkty

číslo výr.

HSG - Impregnačný
základ na drevo

(2066)

Renovačný základ

(1504)

Ochranný náter
priečnych rezov (extra)

(1900)

Podlahový lak PREMIUM

(2390)

BOROVICA

KIEFER

BIELA*

WEISS

(RC-260) (RC-270) 

ORECH

MAHAGONI

pred použitím
dobre
premiešajte!

PALISANDER

PALISANDER

(RC-990)

STRIEBORNÁ SIVÁ

SILBERGRAU

(RC-660) (RC-720) (RC-970)

* Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením.

9

do
exteriéru

lazúrovacia/
hodvábne
lesklá

na báze
rozpúšťadiel

pred použitím
dobre
premiešajte!

neodkvapkáva

UV+ lazúra (Langzeit-Lasur UV / Dauerschutz-Lasur UV)

Dekoratívna strednovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel
s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu
Oblasti
použitia:

Drevo v exteriéri
Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná
a dvere
 Čiastočne rozmerovo stabilné i rozmerovo nestabilné drevené prvky (okenice, obklady, záhradné
domčeky, ploty, hrazdenia, prístrešky pre autá atď.)
 Vhodná i pre detské ihriská
 Nevhodná pre nátery podlahových plôch
(terasy, palubkové plochy atď.)

Vlastnosti:











Odolná proti poveternosti a UV žiareniu
Vysoká ochrana i pre svetlé odtiene a bezfarebnú UV+
Nelepí a neodkvapkáva
Bez biocídov a kobaltu
Má dobrý rozliv a je priedušná

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l len na objednávku

Výdatnosť:



10–16 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:




Riedidlo:
Čistenie náradia: 

12 hodín medzi nátermi
Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101

Bezfarebná ochrana pred UV žiarením
Tri príklady drevených plôch porovnávané po niekoľkých rokoch zvetrávania.

UV+ lazúra,
bezfarebná UV+
Bezchybný povrch vďaka
UV blokátoru.
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Tradičná lazúra bez UV
blokátoru a impregnácie
Objavujú sa drevo sfarbu
júce huby a plesne.

Neošetrený povrch
Rozpadajúci sa lignín, drevo
degraduje už po niekoľkých
mesiacoch.



(číslo výr.: 2234)

Tipy a rady:
Ochrana drevených konštrukcií v exteriéri náterom je dôležitá z nasledujúceho dôvodu: Základnými stavebnými prvkami dreva sú celulóza
a lignín. Lignín je látka rozpustná vo
vode a taktiež sa rozpadá vplyvom
určitého spektra UV žiarenia. Preto
je nutné vonkajšie drevené konštrukcie ošetriť náterom, ktorý lignín
ochráni pred vodou a UV žiarením.
Systémové produkty

číslo výr.

HSG – Impregnačný
základ na drevo

(2066)

HK lazúra

(2250)

Renovačný základ

(1504)

HK krém

(2715)

HK krém bezfarebný

(2714)

Ochranný náter
priečnych rezov (extra)

(1900)

BIELA

STRIEBORNÁ SIVÁ

SVETLÝ DUB

RUSTIKÁLNY DUB

WEISS

SILBERGRAU

BOROVICA

EICHE HELL

EICHE RUSTIKAL

KIEFER

(RC-970) (RC-990) (RC-360) (RC-365) (RC-270)

BEZFAREBNÁ UV+

PÍNIA/SMREKOVEC

FARBLOS UV+

PINIE/LÄRCHE


JEDĽOVÁ ZELENÁ

TANNENGRÜN

(RC-960) 

ORECH

TÍK

EBENOVÉ DREVO

NUSSBAUM

TEAK

EBENHOLZ

(RC-260) (RC-660) (RC-790) (RC-545)

PALISANDER

PALISANDER

NCS / RAL

MAHAGÓN

MAHAGONI

(RC-720) (RC-565)

Povrch

špeciálne odtiene

Podklad

1. náter

2. náter

Klasické
odtiene lazúry



Vysoká ochrana pred UV
žiarením vďaka pigmentácii
 Renovačné intervaly nezávislé od farby

HK lazúra
alebo HK krém
„pigmentovaný“

UV+ lazúra

-

Klasické
odtiene lazúry
(bez stmavnutia)

Veľmi vysoká ochrana
pred UV žiarením vďaka
pigmentácii
 Lazúrový odtieň stmavne
omnoho pomalšie
 Renovácia s „bezfarebným
UV+“

HK lazúra
alebo HK krém
„pigmentovaný“

UV+ lazúra
„pigmentovaná“

UV+ lazúra
„bezfarebná UV+“

Bezfarebná UV+
pre exteriér



HK krém
bezfarebný

UV+ lazúra
„bezfarebná UV+“

UV+ lazúra
„bezfarebná UV+“



Prirodzený vzhľad, pôvodná farba dreva je zachovaná
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do
interiéru
i exteriéru

na báze
vody

krycí/
hodvábne
matný

rýchloschnúci

pred použitím
dobre
premiešajte!

Renovačný základ (Renovier-Grund)

Špeciálny náter pre zosvetlenie zvetraného
a zosiveného dreva
Oblasti
použitia:





Drevo v interiéri a exteriéri
Rozmerovo stabilné drevené prvky (okná a dvere)
Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné
drevené prvky (okenice, obklady, záhradné domčeky,
ploty, hrazdenia, prístrešky pre autá atď.)

Vlastnosti:






Ochrana pred poveternosťou
Rýchle schnutie
Dobrá krycia schopnosť
Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:



10–12 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



cca 4 hodiny

Riedidlo:
Čistenie náradia:




Neriediť
Po použití očistite vodou a saponátom

SMREK

FICHTE

Najprv je nutné odstrániť všetky
uvoľnené častice oceľovou kefou.

Aplikujte jeden náter Renovačného
základu s akrylovým štetcom v smere
drevných vlákien! Pre prirodzenejšiu lazúru sa nevyžaduje úplná krycia vrstva!

Po cca 3 hodinách može byť vrchný náter dokončený pomocou Olejovej lazúry [eco]
alebo UV+ lazúry v požadovanom odtieni (1-2 nátery).
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(číslo výr.: 1504)

Tipy a rady:
Vaše staré vráta, obloženie štítu a podobne môžu opäť vyzerať ako nové.
Najprv je nutné odstrániť akékoľvek
uvoľnené častice oceľovou kefou.
Následne odmastiť drevo riedidlom
a cca po 1 hodine naniesť 1 náter
Renovačného základu. Po jeho zaschnutí, čo je po cca 4 hodinách,
následne aplikovať 1 - 2 nátery UV+
lazúry či Olejovej lazúry [eco].
Systémové produkty

číslo výr.

HSG – Impregnačný
základ na drevo

(2066)

Olejová lazúra [eco]

(7670)

UV+ lazúra

(2234)

do
interiéru
i exteriéru

lazúrovacia/
hodvábne
matná

na báze
vody

pred použitím
dobre
premiešajte!

rýchloschnúca

Allzweck-Lasur

Profesionálna strednovrstvá lazúra na vodnej báze


Oblasti
použitia:





Vlastnosti:





Odporúčame 2 nátery s jemným
prebrúsením po prvom nátere
a s dobou schnutia 4 hodiny medzi
nátermi. Lazúra je odolná proti klimatickým vplyvom, ľahko sa aplikuje.
Pri aplikácii v exteriéri sa odporúča
ošetriť drevo najprv prípravkom
HSG - Impregnačný základ na drevo.
Je nutná technologická pauza.

Lazúra na vodnej báze s vynikajúcou dlhodobou
ochranou a vysokou elasticitou
Reguluje vlhkosť; má vysoký hydrofóbny účinok
Akrylát / alkydová disperzia



0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l – len na objednávku

Výdatnosť:



12–14 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



30 minút na dotyk, 4 hodiny medzi nátermi


Riedidlo:
Čistenie náradia: 

Tipy a rady:

Ochrana a dekorácia vnútorných a vonkajších
povrchov
Odtieň bezfarebný je pre použitie prevažne
v interiéri, v prípade použitia v exteriéri ním ošet
rujte len plochy, ktoré nie sú vystavené priamemu
účinku poveternosti (napr. podhľady atď.)
Vhodný i pre detské ihriská

Veľkosť bal.:

(číslo výr.: 2350)

Systémové produkty

číslo výr.

HSG – Impregnačný
základ na drevo

(2066)

Neriediť
Po použití očistite vodou a saponátom

BIELA *

SVETLÝ DUB

WEISS

(RC-990)

MAHAGÓN

MAHAGONI

(RC-565)

PALISANDER

PALISANDER

(RC-720)

BOROVICA

EICHE HELL


(RC-365)

GAŠTAN

(RC-270)

SCHWEDISCHROT



TÍK

KASTANIE

ORECH

TEAK

(RC-555)

BEZFAREBNÝ*

FARBLOS

ŠVÉDSKA ČERVENÁ

KIEFER

NUSSBAUM

(RC-545)



(RC-660)

NCS
/ RAL ŠEDÁ**
STŘÍBŘITĚ
SILBERGRAU

špeciálne odtiene
* Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením.
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Krycie nátery na drevo
- interiér i exteriér

Krycie nátery na drevo
- interiér i exteriér
Na slovenskom trhu sú krycie nátery historicky jedným z najpoužívanejších spôsobov ochrany rôznych
konštrukcií, vrátane drevených. Najväčšou výhodou týchto produktov vzhľadom k vysokému obsahu
pigmentov je dlhodobá ochrana pred UV žiarením, takže nutná renovácia sa pohybuje medzi 10 až 15
rokmi. Zároveň sú takto ošetrené povrchy veľmi odolné proti nečistotám. Ďalším úžasným parametrom
týchto produktov od firmy Remmers je ich mikroporozita, ktorá umožňuje drevu „dýchať“. To znamená, že prípadná vlhkosť môže cez tento náter drevo opustiť. V neposlednom rade sú krycie nátery
v posledných rokoch populárnou a tiež módnou záležitosťou pri použití odtieňov ako škandinávska
červená, trendové sivé odtiene alebo nadčasová biela farba. Rovnako ako v predchádzajúcej skupine,
i tu nájdete produkty spĺňajúce prísnu európsku normu – EN 71/3 Bezpečnosť pre detské hračky – sú
označené príslušným symbolom.

Špeciálny izolačný
základ
Špeciálny vodou riediteľný náter zabraňujúci
prenikaniu trieslovín
a ďalších látok obsiahnutých v dreve do vrchných
náterov
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[eco]

DF - Krycia farba

Olejová krycia farba

Krycia farba odolná
proti poveternosti

Vodou riediteľná krycia
farba na báze obnoviteľných surovín

Venti-lak 3v1
Bezzákladový krycí náter
na báze alkydovej živice

do
interiéru
i exteriéru

na báze
vody

krycí/
hodvábne
matný

pred použitím
dobre
premiešajte!

Špeciálny izolačný základ (Isoliergrund)

Špeciálny vodou riediteľný náter zabraňujúci prenikaniu trieslovín
a ďalších látok obsiahnutých v dreve do vrchných náterov

Oblasti
použitia:

 Základný náter a medzivrstva
 Pre drevo v interiéri i exteriéri
 Rozmerovo stabilné drevené prvky (okná a dvere)
 Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky:
napr. okenice, obklady, záhradné domčeky

Vlastnosti:






Vysoko krycí
Matný
Ochrana pred vlhkosťou
Redukuje žlté zafarbenie

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l – len na objednávku

Výdatnosť:



12–14 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



Suchý na dotyk: 1 h, brúsiteľný: 4 h, pretierateľný: 12 h


Riedidlo:
Čistenie náradia: 

(číslo výr.: 3440)

Tipy a rady:
Je vhodný pod biele a svetlé odtie
ne, kde by časom mohlo dochádzať
k ich sfarbeniu do žlta. Nanáša sa
v dvoch veľmi tenkých vrstvách po
cca 4 hodinách medzi nátermi.
Systémové produkty

číslo výr.

HSG – Impregnačný
základ na drevo

(2066)

DF - Krycia farba

(3600)

Olejová krycia farba [eco]

(7650)

Neriediť
Po použití očistite vodou a saponátom

BIELA

WEISS

(RAL-9016)

BEZ Špeciálneho izolačného
základu povrch žltne.

SO Špeciálnym izolačným základom zostáva povrch žiarivo
biely.
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do
interiéru
i exteriéru

pred použitím
dobre
premiešajte!

krycia/
hodvábne
matná

na báze
vody

DF - Krycia farba (Deckfarbe)

Krycia farba odolná proti poveternosti
 (číslo výr.: 3600)

Tipy a rady:

Oblasti
použitia:

Použitie pre drevostavby, hrazdenia domov,
nábytok, okenice, záhradné prístrešky, drevené
obklady stien a pod.
 Základný náter, medzivrstva a krycí náter
 Vhodná i pre detské ihriská a hračky
 Použitie na množstvo rôznych materiálov, pozri TL

Vlastnosti:






Vysoko krycia, hodvábne matná
Ochrana pred vlhkosťou
Nízky obsah rozpúšťadiel, bez zápachu
Odtiene sú vzájomne miešateľné

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l
5 l; 10 l a 20 l – len na objednávku

Výdatnosť:



10 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Špeciálny izolačný základ (3440)

Doba schnutia:



2-4 hodiny medzi nátermi

Ochranný náter
priečnych rezov (extra)




Riedidlo:
Čistenie náradia: 
BIELA

SLONOVINOVÁ

HELLELFENBEIN
(RAL 9016)

FRÍZSKA MODRÁ

Systémové produkty

číslo výr.

HSG – Impregnačný
základ na drevo

(2066)

(1900)

Neriediť
Po použití očistite vodou a saponátom

WEISS

FRIESENBLAU

V prípadoch, keď nie je nutné ošetriť
drevo impregnáciou, je možné ho
napustiť DF krycou farbou nariedenou s max. 10 % vody a následne
aplikovať dva neriedené nátery DF
Krycej farby. Pod svetlé odtiene sa
odporúča použiť ako základ Špeciálny izolačný základ.

SVETLOSIVÁ

HELLGRAU

(RAL 1015)

ANTRACITOVÁ SIVÁ

ANTHRAZITGRAU

MACHOVÁ ZELENÁ

MOOSGRÜN

FĽAŠKOVÁ ZELENÁ

FLASCHENGRÜN

(RAL 7016)

TABAKOVÁ HNEDÁ

TABAKBRAUN

ZLATOŽLTÁ

GOLDGELB
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ŠKANDIN. ČERVENÁ

SKANDINAVISCH ROT

ČIERNA

SCHWARZ

ČERVENOHNEDÁ

ROTBRAUN

ORECHOVO HNEDÁ

NUSSBRAUN

ŠVÉDSKA ČERVENÁ

SCHWEDISCHROT

KUKURICOVÁ ŽLTÁ

MAISGELB

TMAVOSIVÁ

DUNKELGRAU

KRÁĽOVSKÁ MODRÁ

KÖNIGSBLAU

Atraktívne odtiene
Vašej kreativite sa medze nekladú
Môžete si ľahko vytvoriť napríklad odtiene, ktoré sú tu uvedené, a to zmiešaním celého obsahu
plechovky podľa odporúčaných veľkostí balení. Nepotrebujete žiadne merania, váženia a pod.
Jednoducho nalejete obsah špecifikovaných nádob do veľkej nádoby a dôkladne tieto farby
premiešate.

frízska modrá + kráľovská modrá (1:1)

biela (0,75 l) + čierna (2,5 l)

švédska červená + červenohnedá (1:1)

frízska modrá + švédska červená (1:1)

tmavosivá + frízska modrá (1:1)

kráľovská modrá + machová zelená (1:1)

biela (0,75 l) + švédska červená (5 l)

biela (5 l) + červenohnedá (2,5 l)

kráľovská modrá (0,75 l) + biela (5 l)

fľašková zelená (0,75 l) + zlatožltá (2,5 l)

zlatožltá + švédska červená (1:1)

orechovo hnedá (0,75 l) + biela (5 l)

biela (2,5 l) + fľašková zelená (0,75 l)

švédska červená (0,75 l) + zlatožltá (5 l)

slonovinová (0,75 l) + biela (5 l)

kukuricová žltá + zlatožltá (1:1)

biela (2,5 l) + švédska červená (0,75 l)

biela + zlatožltá (1:1)
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do
interiéru
i exteriéru

pred použitím
dobre
premiešajte!

krycia/
matná

na báze
vody

Olejová krycia farba [eco] (Öl-Farbe
Vodou riediteľná krycia farba na báze
obnoviteľných surovín
Oblasti
použitia:









0,75 l; 2,5 l

Výdatnosť:



cca 13 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



Cca 6 hodín medzi nátermi

ČIERNA

BAZALTOVÁ SIVÁ

TIEFSCHWARZ

(RAL 7012) 

OKENNÁ SIVÁ

TABAKBRAUN

Biela a svetlé odtiene:
3x Olejová krycia farba

Alternatívne pre lepšiu úroveň
ochrany:
2x Špeciálny izolačný základ

2x Olejová krycia farba [eco]
Systémové produkty

číslo výr.

HSG – Impregnačný
základ na drevo

(2066)

Špeciálny izolačný základ (3440)
Ochranný náter
priečnych rezov (extra)

ORECHOVO HNEDÁ

(1900)

SVETLOSIVÁ

LICHTGRAU

(RAL 7016) 

NUSSBRAUN

[eco]

(RAL 7035)

ČERVENOHNEDÁ

ROTBRAUN

(RAL 7040)

ŠKANDIN. ČERVENÁ

KRÉMOVÁ BIELA

SKANDINAVISCH ROT

CREMEWEISS


18

(RAL 9005) 

TABAKOVÁ HNEDÁ

FENSTERGRAU

ANTRACITOVÁ SIVÁ

ANTHRAZITGRAU

Tipy a rady:

Stredné a tmavé odtiene:

Neriediť
Po použití očistite vodou a saponátom

BASALTGRAU

(číslo výr.: 7650)

a 1x Olejová krycia farba [eco]

Vysoko krycia, matná
Na báze obnoviteľných surovín: min. 70 %
Vegánsky výrobok
Ochrana pred vlhkosťou
S veľmi nízkym obsahom rozpúšťadiel
Odtiene sú vzájomne miešateľné

Veľkosť bal.:


Riedidlo:
Čistenie náradia: 





 Drevo v interiéri a exteriéri
 Rozmerovo stabilné drevené prvky (okná a dvere)
 Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky (napr. okenice, obklady, záhradné
domčeky, ploty, hrazdenia a prístrešky pre autá atď.)
 Základný náter, medzivrstva a krycí vrchný náter
 Vhodná aj pre detské ihriská a hračky

Vlastnosti:



)

[eco]

(RAL 9001) 

JEDĽOVÁ ZELENÁ

TANNENGRÜN

HOLUBIA MODRÁ

TAUBENBLAU

(RAL 6009) 
Všetky odtiene sú na objednávku.

(RAL 5014) 

BIELA

WEISS

(RAL 9016)

do
interiéru
i exteriéru

na báze
rozpúšťadiel

krycí/
hodvábne
lesklý

vysoká krycia
schopnosť

pred použitím
dobre
premiešajte!

Venti-lak 3v1 (Venti-Lack 3in1)
Bezzákladový krycí náter
na báze alkydovej živice
Oblasti
použitia:




Drevo v interiéri i exteriéri
Rozmerovo stabilné drevené prvky (okná a dvere)
Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky
(napr. okenice, obklady, záhradné domčeky,
ploty, hrazdenia a prístrešky pre autá atď.)
Základný náter, medzivrstva a krycí náter
Vhodný i pre detské ihriská a hračky

Vlastnosti:






Vysoko krycí, hodvábne lesklý
Ochrana pred vlhkosťou
Redukuje žlté zafarbenie
Odolný proti poveternosti

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:



cca 14-20 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



24 hodín medzi nátermi






Riedidlo:
Čistenie náradia: 

BIELA

Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101



(číslo výr.: 2705)

Tipy a rady:
Výrobok je určený ako pre nové ná
tery, tak pre renováciu poškodených
náterov okien, dverí a pod. Vzhľadom
na vysoký obsah sušiny sa hodí
hlavne na renováciu starých okien,
kde je na pôvodné nátery na báze
rozpúšťadlových farieb potrebné naniesť len renovačný náter. Ten aplikujte po jemnom prebrúsení a odmastení pôvodného náteru. Doba
schnutia vzhľadom na vyššie zmienený obsah sušiny môže byť aj viac
ako 24 hodín.
Systémové produkty

číslo výr.

HSG – Impregnačný
základ na drevo

(2066)

Ochranný náter
priečnych rezov (extra)

(1900)

NCS / RAL

WEISS

(RAL 9016)

špeciálne odtiene*

*Špeciálne odtiene len na objednávku po predchádzajúcej dohode.
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Ochrana a údržba dreva
nielen v záhradách

Ochrana a údržba dreva
nielen v záhradách
Módnym trendom poslednej doby je nahradenie vonkajších dláždených terás modernými
konštrukciami. Tieto konštrukcie sú v niektorých prípadoch z ihličnatých drevín (smrekovec, duglaska,
smrek, atď.), trvanlivejšie sú potom exotické dreviny (tík, bangkirai, atď.). Tvrdé exotické dreviny majú
tú výhodu, že nie je nutná ochrana konzervačnými prípravkami. Pokiaľ však v našich podmienkach nie
sú chránené vôbec, môže dôjsť pomerne rýchlo k ich poškodeniu.
Na trhu sa zároveň stále častejšie objavujú i materiály ako bambus, resysta či kompozitné „drevo/
plast“ (označované ako WPC), ktoré si tiež zaslúžia svoju pozornosť z hľadiska údržby. Produkty Remmers z kategórie „Ochrana a údržba dreva nielen v záhradách“ pomáhajú udržiavať tieto konštrukcie
vďaka pravidelnej starostlivosti atraktívne po dlhú dobu. A nejde len o terasy, ale napríklad
i nábytok, ploty, palubky atď. Opäť sa i v tejto skupine nachádzajú produkty spĺňajúce prísne normy,
ktoré sú označené príslušnými symbolmi.

Odstraňovač náterov dreva

TOP terasový olej

Špeciálny čistič a odstraňovač sivosti pre drevo
v exteriéri

Špeciálny čistič zvetraných náterov pre drevo
v exteriéri

Dekoratívny olej na báze Špeciálny olej pre WPC
rozpúšťadiel pre terasy na báze rozpúšťadiel
a záhradný nábytok

CAR-2

Patinovací olej [eco]

Terasový olej [eco]
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Ošetrujúci olej na WPC

Odstraňovač sivosti dreva

Oleje na záhradný nábytok
Náter na báze prírodných
a drevené terasy na vodnej
surovín určený pre drevo
báze z obnoviteľných surovín v exteriéri

Oleje na záhradný nábytok a drevené
terasy na vodnej báze z obnoviteľných
surovín v štýlových sivých odtieňoch

do
interiéru
i exteriéru

na báze
rozpúšťadiel

lazúrovací/
hodvábne
matný

pre
termodrevo

pred použitím
dobre
premiešajte

TOP terasový olej (Pflege-Öl)

Dekoratívny olej na báze rozpúšťadiel
pre terasy a záhradný nábytok
Oblasti
použitia:







(číslo výr.: 2652)

Tipy a rady:

Drevo v interiéri a exteriéri
Záhradný nábytok, pochôdzne drevené podlahy
a rošty
Na dreviny tík, bangkirai, massaranduba, iroko,
smrekovec, duglaska a termodrevo

Odporúčame vždy pred a po sezóne skontrolovať funkčnosť, ktorá
sa prejavuje zhlukovaním malých
kvapiek vody do väčších. Pokiaľ sa
už voda vsakuje do dreva, je nutné
náter obnoviť. V prípade použitia na
mäkké drevo vrátane smrekovca je
potrebné najprv použiť vhodnú impregnáciu (HSG - Impregnačný základ na drevo).

Vlastnosti:






Produkt vyrobený na báze ľanového oleja
Ochrana pred poveternosťou
Brilantné farby
Renovácia bez brúsenia

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:



12–17 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Systémové produkty

číslo výr.

Doba schnutia:



16–24 hodín medzi nátermi

HSG - Impregnačný
základ na drevo

(2066)


Riedidlo:
Čistenie náradia: 

Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101

Odstraňovač náterov dreva (2640)
Odstraňovač sivosti dreva (2641)
Ochranný náter
priečnych rezov (extra)

(1900)

Štandardné odtiene:

BEZFAREBNÝ*

FARBLOS

BANGKIRAI

BANGKIRAI

SMREKOVEC

LÄRCHE

DUGLASKA

TÍK

DOUGLASIE

TEAK

HRDZAVÁ HNEDÁ

SIVÉ / TMAVÉ

Špeciálne odtiene:

VODNÁ SIVÁ

WASSERGRAU

ORECH

NUSSBAUM

PALISANDER

PALISANDER

ROSTBRAUN

* Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením.

21

do
exteriéru

na báze
vody

neodkvapkáva

pred použitím
dobre
premiešajte!

Odstraňovač sivosti dreva (sada) (Holz- Entgrauer)
Špeciálny čistič a odstraňovač zosiveného
dreva v exteriéri
Oblasti
použitia:



Vlastnosti:







Účinne odstraňuje nečistoty, sivé zafarbenie,
stopy po korózii, riasy a mach
Bez nutnosti brúsenia
Biologicky odbúrateľný
Gélová konzistencia
Sada obsahuje 2,5 l prípravku a špeciálnu kefu

Veľkosť bal.:



2,5 l

Spotreba:



min. 200 ml/m²

Následná
údržba:



Po dokonalom preschnutí dreva

Čistenie náradia: 

pred ošetrením
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Špeciálny náter pre odstránenie starých, zvetra
ných častí dreva z drevených terás a iných
drevených konštrukcií



Tipy a rady:
Prostriedok sa nanáša štetcom na
vodou riediteľné lazúry, nechá sa cca
15 minút pôsobiť. Potom sa zosivené
častice odstránia špeciálnou kefou
(tá je súčasťou sady). Drevo sa následne oplachuje vodou, až kým sa
neprestane tvoriť pena. Doporučujeme nechať drevo vyschnúť pri bežnej
vonkajšej teplote 1–2 dni a nakoniec
ošetriť Top terasovým olejom alebo
HK lazúrou.
Systémové produkty

po ošetrení

číslo výr.

[eco]

(7690)

TOP terasový olej

(2352)

Ošetrujúci olej na WPC

(2087)

Terasový olej

Po použití očistite vodou a saponátom

(číslo výr.: 2641)

na báze
vody

do
exteriéru

pred použitím
dobre
premiešajte!

neodkvapkáva

Odstraňovač náterov dreva (sada) (Holz-Tiefenreiniger)
Špeciálny gél na odstránenie zvetraných
náterov dreva v exteriéri
Oblasti
použitia:



Vlastnosti:





Na báze vody
Gélová konzistencia
Sada obsahuje 2,5 l prípravku a špeciálnu kefu

Veľkosť bal.:



2,5 l

Spotreba:



min. 200 ml/m²

Následná
údržba:



Po dokonalom preschnutí dreva

Čistenie náradia: 

Odstraňuje zvyšky zvetraných náterov a znečistení na drevených terasách (oleje a tenkovrstvé
lazúry)

Po použití očistite vodou a saponátom



(číslo výr.: 2640)

Tipy a rady:
Odstraňuje zvyšky zvetraných náterov a znečistení na drevených terasách. Oceníte ho na terasách s drážkovaním, kde nie je možné odstrániť
pôvodný náter brúsením. Naneste
materiál pomocou špeciálnej kefy
alebo štetca rovnomerne na celú
plochu. Pomocou plošného rozprašovača postriekajte zľahka vodou,
aby ste aktivovali čistič. Nechajte
asi 30 minút pôsobiť. Následne kefou vyčistite celú podlahu, drážky sa
čistia pomocou špeciálnej kefy na
drážky.
Systémové produkty

číslo výr.

Terasový olej [eco]

(7690)

TOP terasový olej

(2352)

Ošetrujúci olej na WPC

(2087)

BFA koncentrát

pred ošetrením

po ošetrení
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do
exteriéru

na báze
vody

pred použitím
dobre
premiešajte!

CAR-2

Náter na báze prírodných surovín
určený pre drevo v exteriéri
Oblasti
použitia:




Vlastnosti:

(číslo výr.: 2015)

Tipy a rady:
V
priebehu
nanášania/sušenia
chráňte plochy pred dažďom, vetrom, slnečným žiarením a tvorbou
rosy na povrchu. Drevo musí byť aspoň čiastočne vysušené. Z povrchu
dreva odstráňte mastnotu, nečistoty,
riasy a staré nátery. Pred použitím
dobre rozmiešajte. Materiál nanášajte mäkkým plochým štetcom alebo
valčekom. Pre dlhodobú ochranu
aplikujte druhý náter po zaschnutí
prvého.



Odolný proti UV žiareniu, klimatickým vplyvom
i posypovej soli
Hydrofóbny prostriedok, ktorý tvorí konzervačnú
vrstvu proti mikrobiálnemu poškodeniu (plesne,
riasy atď.)

Veľkosť bal.:



5l

Výdatnosť:



10 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



4 hodiny medzi nátermi

Systémové produkty

číslo výr.

Neriediť
Po použití očistite vodou a saponátom

HSG – Impregnačný
základ na drevo

(2066)




Riedidlo:
Čistenie náradia: 

PRÍRODNÁ HNEDÁ

NATURBRAUN
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Určený na nátery plotov, kolov, stožiarov, stodôl
a pod.
Obzvlášť vhodný pre renovácie starého karbolínom ošetreného dreva



do
interiéru
i exteriéru

na báze
rozpúšťadiel

lazúrovací

pred použitím
dobre
premiešajte!

Ošetrujúci olej na WPC (WPC-Imprägnier-Öl)
Špeciálny olej pre WPC na báze rozpúšťadiel



(číslo výr.: 2087)

Tipy a rady:

Oblasti
použitia:



Terasy, ploty a záhradný nábytok z WPC a taktiež
k ošetreniu resysty a bambusu

Vlastnosti:





Vodoodpudivý
Bezfarebný pre oživenie farieb
Hnedá a sivá pre zintenzívnenie farieb

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l

Výdatnosť:



cca 20 m2/l

Systémové produkty

4–6 hodín medzi nátermi

Odstraňovač náteru dreva (2640)

Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101

BFA koncentrát

Doba schnutia:




Riedidlo:
Čistenie náradia: 
BEZFAREBNÁ

FARBLOS

1.

HNEDÁ

BRAUN

Terasa v pôvodnom stave

2.

Pôsobením poveternosti sa olej rovnomerne odbúrava, a to umožňuje
následné natieranie bez brúsenia.
Nevsiaknutý olej odstráňte do cca 30
minút suchým štetcom alebo handrou.
číslo výr.

Odstraňovač sivosti dreva (2641)

SIVÁ

GRAU

V prípade potreby očistite
terasu Odstraňovačom
sivosti dreva

3.

Natierajte v dvoch vrstvách
Ošetrujúcim olejom na WPC

4.

Perfektný výsledok po ošetrení Ošetrujúcim olejom na
WPC
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na báze
vody

do
exteriéru

lazúrovací/
matný

Terasový olej [eco] (Gartenholz-Öl

)

[eco]

Olej na záhradný nábytok a drevené terasy
na vodnej báze z obnoviteľných surovín
Oblasti
použitia:





Vlastnosti:

Drevo v interiéri a exteriéri
Záhradný nábytok, pochôdzne drevené podlahy
a rošty z exotických drevín ako tík, bangkirai,
duglaska a pod.
Nevhodný pre drevo massaranduba a ipe



Na báze vody s veľmi nízkym obsahom rozpúšťadiel
Na základe obnoviteľných surovín:
najmenej 80%
Vegánsky výrobok
Odolný proti UV žiareniu (okrem bezfarebného
odtieňa) a poveternosti
Protišmykový „R 11“ podľa DIN 1130:2014

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:



17 m2/l podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:








Riedidlo:

Čistenie náradia: 



BANGKIRAI

TÍK

TEAK

26

(číslo výr.: 7690)

Tipy a rady:
Aplikujte vo veľmi tenkej vrstve.
Odporúčame vždy pred sezónou pohľadom skontrolovať funkčnosť, ktorá sa prejavuje zhlukovaním malých
kvapôčok vody do väčších. Pokiaľ už
voda vsakuje do dreva, je nutné náter obnoviť (nie skôr ako po 6 mesiacoch). Olej je možné použiť aj na
mäkké drevo vrátane smrekovca.
V týchto prípadoch je potrebné použiť najprv vhodnú impregnáciu
(HSG - Impregnačný základ na drevo) a počítať s každoročnou obnovou náteru.
Systémové produkty

číslo výr.

4 hodiny medzi nátermi oleja

HSG – Impregnačný
základ na drevo

(2066)

Neriediť
Po použití očistite vodou a saponátom

Odstraňovač sivosti dreva (2641)

Odstraňovač náterov dreva (2640)
Ochranný náter
priečnych rezov (extra)
BFA koncentrát

BANGKIRAI

pred použitím
dobre
premiešajte!

po 4 hod.
pretierateľný

DUGLASKA

DOUGLASIE

SMREKOVEC

LÄRCHE

BEZFAREBNÝ*

FARBLOS

*Odtieň neposkytuje ochranu pred UV žiarením.

(1900)

do
exteriéru

na báze
vody

lazúrovací/
matný

Patinovací olej [eco] (Patina-Öl

)

[eco]

Olej na záhradný nábytok a drevené terasy na vodnej báze
z obnoviteľných surovín v štýlových sivých odtieňoch
Oblasti
použitia:





Vlastnosti:

Drevo v interiéri a exteriéri
Záhradný nábytok, pochôdzne drevené podlahy
a rošty z exotických drevín ako teak, bangkirai,
duglaska a pod.
Nevhodný pre drevo massaranduba a Ipe



Na báze vody s veľmi nízkym obsahom rozpúšťadiel
Na základe obnoviteľných surovín:
najmenej 80%
Vegánsky výrobok
Odolný proti UV žiareniu (okrem bezfarebného
odtieňa) a poveternosti
Protišmykový „R 11“ podľa DIN 1130:2014

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:



17 m2/l podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



4 hodiny medzi nátermi






Riedidlo:

Čistenie náradia: 

Neriediť
Po použití očistite vodou a saponátom

PLATINOVÁ SIVÁ
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GRAFITOVÁ SIVÁ

GRAPHITGRAU

STRIEBORNÁ SIVÁ

SILBERGRAU



(číslo výr.: 7696)

Tipy a rady:
Aplikujte vo veľmi tenkej vrstve.
Odporúčame vždy pred sezónou pohľadom skontrolovať funkčnosť, ktorá sa prejavuje zhlukovaním malých
kvapiek vody do väčších. Pokiaľ už
voda vsakuje do dreva, je nutne náter obnoviť (nie skôr než po 6 mesiacoch). Olej možno použiť i na mäkké
drevo vrátane smrekovca.
V týchto prípadoch je treba najprv
použiť vhodnú impregnáciu (HSG Impregnačný základ na drevo) a počítať s každoročnou obnovou náteru.

Systémové produkty

číslo výr.

HSG – Impregnačný
základ na drevo

(2066)

Odstraňovač náterov dreva (2640)
Odstraňovač sivosti dreva (2641)
Ochranný náter
priečnych rezov (extra)
BFA koncentrát

PLATINGRAU

pred použitím
dobre
premiešajte!

po 4 hod.
pretierateľný

(1900)

Laky, oleje a vosky
– interiér

Laky, oleje a vosky
– interiér
I pre obdivovateľov prirodzenej krásy dreva v interiéri ponúka Remmers mnoho vynikajúcich produktov, ktoré prirodzenú krásu dreva nielen zvýraznia, ale súčasne podlahu, obloženie, nábytok a ďalšie
drevené prvky dokonale ochránia. Vzhľadom na skutočnosť, že éru lakov postupne nahrádzajú oleje,
vosky alebo ich kombinácie, zostáva drevo po aplikácii týchto produktov vo svojej prirodzenej kráse,
ktorá prispieva k vašej spokojnosti ako žiadny iný používaný materiál.

Vosková lazúra

Podlahový lak PREMIUM

Vosková emulzia na
nábytok a obloženie

Polyuretánový lak na
podlahy, korok a nábytok

Olej na pracovné dosky [eco]

Emulzia na starostlivosť
Prostriedok na údržbu dre- o lakované povrchy
vených pracovných dosiek Prostriedok na údržbu
na základe obnoviteľných
surovín
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Tvrdý voskový olej
PREMIUM
Na podlahy a nábytok

Tvrdý voskový olej [eco]
Na podlahy a nábytok
na báze obnoviteľných
surovín

Emulzia na starostlivosť

o olejované povrchy [eco]

Univerzálny reparačný
set

Prostriedok na údržbu

Opravná sada

do
interiéru

na báze
vody

lazúrovacia/
matná

pred použitím
dobre
premiešajte!

Vosková lazúra (Wohnraum-Lasur)

Vosková emulzia na nábytok a obloženie


Oblasti
použitia:




Ochrana a dekorácia dreva v interiéri
Akékoľvek interiérové drevo ako obklady, stropy,
nábytok, možnosť použitia i v extrémne vlhkých
priestoroch ako sú kúpeľne a kuchyne

Vlastnosti:



Vosková emulzia na báze prírodnej živice
a ľanového oleja

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 10 l – len bezfarebná a biela

Výdatnosť:



10–20 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



4 hodiny medzi nátermi


Riedidlo:
Čistenie náradia: 

BEZFAREBNÝ

FARBLOS

DUB

EICHE

Neriediť
Po použití očistite vodou a saponátom

BIELA

WEISS

MOKKA

MOCCA

ANTICKÁ SIVÁ

ANTIKGRAU

ČEREŠŇA

KIRSCHE

(číslo výr.: 2400)

Tipy a rady:
Špeciálne odtiene antická sivá a toskánska sivá sú vhodné na renováciu
starého nábytku, samozrejme po odstránení pôvodných lakov. V poslednej dobe je tento produkt obľúbený
u výrobcov replík starého nábytku,
ako sú komody, kredence, skrine
a podobne.
Systémové produkty

číslo výr.

Tvrdý voskový olej
PREMIUM

(0965)

Podlahový lak PREMIUM

(2390)

BREZA

BIRKE

TOSKÁNSKA SIVÁ

TOSKANAGRAU

NCS / RAL
špeciálne odtiene*
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do
interiéru

na báze
vody

i pre korok

pred použitím
dobre
premiešajte!

Podlahový lak PREMIUM (Treppen & Parkettlack)
Polyuretánový lak na podlahy, korok a nábytok



Oblasti
použitia:







Drevo v interiéri – štandardne dva nátery
Obloženie stien a stropov
Nábytok a interiérové dvere
Detské hračky
Podlahy, parkety a schody – odporúčané tri
nátery

Vlastnosti:







Na vodnej báze
Dobrá spracovateľnosť
Odolný proti oderu a poškriabaniu
Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, časť 1, 1C
Dobrá odolnosť proti mnohým bežným krémom
na ruky

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:



8-10 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



4 hodiny medzi nátermi

Riedidlo:



Neriediť / pri použití valčeka pridať 5% vody pre
lepší rozliv
Po použití očistite vodou a saponátom

Čistenie náradia: 
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HODVÁBNE LESKLÝ

HODVÁBNE MATNÝ

FARBLOS SEIDENGLÄNZEND

FARBLOS SEIDENMATT

(číslo výr.: 2390)

Tipy a rady:
Pokiaľ chcete svoju novú drevenú
podlahu nalakovať a nevyhovuje
vám bezfarebné prevedenie, môžete
ako moridlo použiť Voskovú lazúru.
Tento vynikajúci produkt zriedite
25% vody a aplikujete na podlahu. Po
dokonalom preschnutí, najlepšie po
jednom dni, môžete lakovať s prestávkou medzi nátermi 3 – 4 hodiny.

Systémové produkty

číslo výr.

Vosková lazúra

(2400)

Emulzia na starostlivosť
o lakované povrchy

(2410)

Univerzálny reparačný set (Reparatur-Set)
Reparačná sada



Oblasti
použitia:







Interiér
Lakované a olejované drevené povrchy
Drevené podlahy a schody
Parkety a lamináty
Nábytok, kuchyne a dvere

Vlastnosti:



Všetky potrebné pomôcky v jednej sade:
11 farieb tvrdého vosku
1x tavič (vrátane batérií)
1x bavlnená tkanina
1x opravná laková fixa (bezfarebná-pololesklá)

Ďalšie vrstvy:



Po cca 10 min.

Použite...

...vyhlaďte...

(číslo výr.: 4955)

Tipy a rady:
Poškodená oblasť, ktorú treba
opraviť, musí byť čistá, suchá a bez
mastnoty. Pred opravou odstráňte
voľné alebo vyčnievajúce časti. Odporúčame pozrieť si videonávod.

... a dokončte!
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do
interiéru

na báze
rozpúšťadiel

lazúrovací/
matný

pred použitím
dobre
premiešajte!

i pre korok

Tvrdý voskový olej PREMIUM (Hartwachs-Öl)
Špičkový produkt na údržbu drevených
a korkových podláh a nábytku
Oblasti
použitia:




Vlastnosti:




Produkt vyrobený na báze ľanového oleja
Na rozdiel od lakovaných povrchov vytvára veľmi tenký film, ktorý dovoľuje drevu dýchať
 Umožňuje i čiastočné opravy na ploche bez
viditeľných prechodov medzi pôvodným
a novým náterom

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l
0,375 l a 20 l len bezfarebný odtieň

Výdatnosť:



20-100 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



24 hodín medzi nátermi

Údržba povrchu: 
Riedidlo:

Čistenie náradia: 
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K dekorácii a ochrane interiérových drevených
povrchov, ako sú nábytok, obklady, podlahy,
parkety, schodiská a pod.
Vhodný aj na korok



(číslo výr.: 0695)

Tipy a rady:
Správna aplikácia: vtieranie ľanovou
handričkou alebo štetcom. Prebytočný materiál odstráňte kruhovými pohybmi pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov po cca 20 minútach.
Je nutné dodržiavať spôsob aplikácie, teplotu v miestnosti a cirkuláciu
vzduchu – vetranie. Pokiaľ niektorý
z uvedených para
metrov nie je
v poriadku, môže sa doba schnutia
oleja mno
honásobne predĺžiť. Ak
použijete k aplikácii handričku, nezabudnite ju po aplikácii namočiť
do vedra s vodou. Výrobok obsahuje ľanový olej, ktorý môže oxidáciou
spôsobiť samovznietenie handričky.

pomocou Emulzie na starostlivosť o olejované
povrchy [eco]

Systémové produkty

číslo výr.

Vosková lazúra

(2400)

Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101

Emulzia na starostlivosť

(7699)

o olejované povrchy [eco]

ŠTANDARDNÉ ODTIENE
PÍNIA

PINIE

HEMLOK

(RC-260) 

GAŠTAN

KASTANIE

RUSTIKÁLNY DUB

HEMLOCK

EICHE RUSTIKAL
(RC-120) 

ORECH

NUSSBAUM

TÍK

(RC-360) 

INTENZÍVNA BIELA

WEISS

(RC-555) (RC-660)  

BOROVICA

TEAK

KIEFER
(RC-545) 

(RC-270)

BEZFAREBNÝ

FARBLOS

(RC-995)

NEŠTANDARDNÉ ODTIENE
HMLOVÁ SIVÁ

NEBELGRAU

ÍLOVÁ SIVÁ

ANTRACITOVÁ SIVÁ

LEHMGRAU

ANTHRAZITGRAU

(FT-20930) (FT-20926) 

TOSKÁNSKA SIVÁ

TOSKANAGRAU

OKENNÁ SIVÁ

FENSTERGRAU

(FT-20925) (FT-20931)

VODNÁ SIVÁ

WASSERGRAU

(FT-45292) (FT-20928) (FT-20924)

NCS / RAL ŠEDÁ**
STŘÍBŘITĚ

SILBERGRAU

špeciálne odtiene
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do
interiéru

lazúrovací/
matný

pred použitím
dobre
premiešajte!

i pre korok

Tvrdý voskový olej [eco] (Hartwachs-Öl

)

[eco]

Na podlahy a nábytok na báze
obnoviteľných surovín









Drevo v interiéri
Drevené podlahy a schody
Korkové podlahy
Vysoko kvalitný nábytok z masívneho dreva
Panely a lišty

Vlastnosti:







Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 90%
Vegánsky výrobok
Protišmykový „R 9“ podľa DIN 1130:2014
Jednoduché spracovanie
Presakuje do hĺbky a zvýrazňuje prirodzenú
štruktúru dreva

Veľkosť bal:.



0,375 l; 0,75 l; 2,5 l

Výdatnosť:



20–25 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



Pretierateľný: po uschnutí cez noc
pomocou Emulzie na starostlivosť o olejované
povrchy [eco]

Riedidlo:

Čistenie náradia: 

Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101

STRIEBORNÁ SIVÁ

SILBERGRAU


INTENZÍVNA BIELA

INTENSIV-WEISS

Materiál dobre premiešajte. Nanes
te tenkú vrstvu pomocou plochého
štetca alebo valčeka. Pri dreve s rôznou intenzitou nasiakavosti zaistite
rovnomerné rozloženie pomocou
zahladenia. Prebytočný materiál odstráňte pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov po každom nátere
po cca 20 – 30 minútach. Čím dlhšie
pôsobia zvyšky materiálu na plochu,
tým intenzívnejšie bude zafarbenie
pigmentovanej varianty. Na nábytok
používajte gázu alebo ľanovú han
dričku. Na väčšie plochy použite prípadne jednokotúčové stroje s bielym leštiacim diskom. Druhý náter
nanášajte po zaschnutí cez noc bez
medzibrusu.
Systémové produkty

číslo výr.

Emulzia na starostlivosť

(7699)

o olejované povrchy [eco]

EBENOVÉ DREVO

EBENHOLZ

(RC-970) (RC-995) (RC-790)

ORECH

NUSSBAUM

TÍK

TEAK

SVETLÝ DUB

EICHE HELL

(RC-660) (RC-545) (RC-365)
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Tipy a rady:

Oblasti
použitia:

Údržba povrchu: 

(číslo výr.: 7684)

BEZFAREBNÝ

FARBLOS

lazúrovací/
matný

do
interiéru

Olej na pracovné dosky [eco] (Arbeitsplatten-Öl
Na báze obnoviteľných surovín,
s atestom pre kontakt s potravinami
Oblasti
použitia:






Vlastnosti:

Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 90 %
Vegánsky výrobok
Jednoduché spracovanie
Atestovaný pre styk s potravinami
Presakuje do hĺbky a zvýrazňuje prirodzenú
štruktúru dreva
 Trvanlivý, nepriťahuje nečistoty, odolný
 Dobrá odolnosť proti vybraným, v domácnosti bežným prostriedkom, podľa DIN 68861, 1B
(napr. voda, kola, pivo, čaj, káva, víno a čistiace
prostriedky)

Veľkosť bal.:



0,375 l; 0,75 l

Výdatnosť:



cca 20-25 ml/m² na náter

BEZFAREBNÝ



(číslo výr.: 7697)

Tipy a rady:
Prebytočný materiál odstráňte
po každom nátere, cca po 20–30
minútach pomocou bavlnenej
handričky bez žmolkov.








Riedidlo:
Čistenie náradia: 

FARBLOS

Drevo v interiéri
Stoly aj pracovné dosky
Detské hračky a stoličky
Odtieň „prírodný efekt,, len pre drevo napr.: dub,
jaseň a smrek

)

[eco]

Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101

PRIRODZENÝ VZHĽAD

NATUREFFEKT
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do
interiéru

na báze
vody

stačí pridať
do vody

Emulzia na starostlivosť o lakované povrchy
(Wischpflege für lackierte Böden)

Ošetrujúci prostriedok

36

Oblasti
použitia:




Interiér
Na všetky typy lakovaných, laminátových podláh, na PVC a linoleá, na podlahy z prírodného
alebo umelého kameňa
 Športové podlahy

Vlastnosti:






Odpudzuje prach a nečistoty
Chráni povrch pred opotrebovaním
Film vytvára protišmykový povrch
Stačí jeden výrobok pre prvotnú starostlivosť
i následnú údržbu

Veľkosť bal.:



1l

Spotreba:



200 ml na 10 l vody

Riedidlo:



Voda



(číslo výr.: 2410)

Tipy a rady:
Pred použitím dobre pretrepať.

Systémové produkty

číslo výr.

Podlahový lak PREMIUM

(2390)

na báze
vody

do
interiéru

stačí pridať
do vody

Emulzia na starostlivosť o olejované povrchy [eco]
(Wischpflege für geölte Böden [eco])

Prostriedok na ošetrovanie olejovaných a voskovaných podláh a schodov



Oblasti
použitia:






Interiér
Drevené podlahy a schody
Korkové podlahy
Používajte na už vopred ošetrených plochách
(napr. Tvrdý voskový olej PREMIUM, HSO-118
a Tvrdý voskový olej [eco])

Vlastnosti:







Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 90 %
Vegánsky výrobok
Na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadiel
Vytvára tenký ochranný film z vysoko hodnotných voskov
Chráni povrchy pred predčasným opotrebovaním
Po zaschnutí môžete preleštiť.

Veľkosť bal.:



1l

Spotreba:



200 ml na 10 l vody

Riedidlo:



Voda




(číslo výr.: 7699)

Tipy a rady:
Drevenú podlahu nikdy nezmáčajte,
môžu vzniknúť škody napúčaním
dreva. Nikdy nenechávajte ležat vlhké handričky na drevenom povrchu,
zabránite tým vzniku škvŕn.
Systémové produkty

číslo výr.

Tvrdý voskový olej
PREMIUM

(0965)

Tvrdý voskový olej [eco]

(7684)
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Špeciálne produkty

Špeciálne produkty
Nájdete tu produkty, ktoré nebolo možné jednoznačne zaradiť do predchádzajúcich skupín, ale rozhodne majú svoje podstatné miesto a pri ochrane dreva ich nemožno prehliadnuť. Ide predovšetkým
o impregnácie na dlhodobú ochranu, ochranu proti škodcom, ochranu priečnych rezov a ďalšie
špeciálne produkty zabezpečujúce trvanlivejší výsledok pri ochrane drevených konštrukcií.
Zároveň sú tu i dva produkty určené k predĺženiu životnosti a údržbe náterov drevených okien a dverí,
ktoré boli z výroby vybavené nátermi z priemyselnej produktovej rady Remmers Induline.

HSG - Impregnačný
základ na drevo

Ochranný náter priečnych rezov (extra)

Ochrana ihličnatých
drevín pred zamodraním,
hnilobou a plesňami

Ochrana priečnych rezov
(ploty, okná, dvere)

Adolit BAQ +

BFA koncentrát

Verdünnung V 101

Viacúčelová impregnácia

Likvidácia rias, machov,
plesní a húb

Riedidlo na riedenie
alkydových náterových
hmôt

HK krém bezfarebný
Tenkovrstvý olejový impregnačný krém na báze
rozpúšťadiel
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Anti-Insekt Plus
Likvidácia drevokazného
hmyzu

Ošetrovacia sada
na okná a dvere
Čistiaci prostriedok
a ochranný balzam

do
exteriéru

na báze
rozpúšťadiel

neskvapkáva,
preniká hlboko
do dreva

nemiešajte!

HK krém bezfarebný (Holzschutz-Creme farblos)
Olejový lazúrovací krém pre ihličnaté dreviny



Oblasti
použitia:





Vlastnosti:






Impregnácia
Staticky nenamáhané vonkajšie drevené prvky
bez kontaktu so zemou podľa STN EN 335-1
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo
stabilné prvky (štíty a fasády, strešné komponenty v záhrade, prístrešky pre autá a pod.)
Preventívna ochrana pred vlhkosťou, hnilobou,
zamodraním, plesňami, riasami
Odpudzuje vodu, je priedušný a reguluje vlhkosť
Preniká hlboko do dreva
Redukuje tmavnutie dreva a minimalizuje napúčanie a praskanie dreva

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:



cca 10 m²/l, na jeden náter cca 100 ml/m²

Doba schnutia:



16-24 hodín medzi nátermi


Riedidlo:
Čistenie náradia: 

(číslo výr.: 2714)

Tipy a rady:
Krémová konzistencia predurčuje
tento produkt pre použitie v ťažšie
dostupných miestach.
V spojení s lazúrou dôjde k nadobudnutiu jednotnejšieho vzhľadu.
Systémové produkty

číslo výr.

UV+ lazúra

(2234)

DF - Krycia farba

(3600)

Špeciálny izolačný základ (3440)
Venti-lak 3v1

(2705)

Neriediť
Po použití očistit riedidlom V 101

BEZFAREBNÝ

FARBLOS

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
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do
exteriéru

na báze
rozpúšťadiel

HSG – Impregnačný základ na drevo (Holzschutz-Grund)
Impregnácia dreva na báze rozpúšťadiel, s preventívnym
účinkom proti zamodraniu, hnilobe a drevokaznému hmyzu
Oblasti
použitia:





Vlastnosti:






Impregnácia dreva v interiéri a exteriéri
Staticky nenamáhané vonkajšie drevené prvky bez
kontaktu so zemou podľa STN EN 335-1, GK 2 a 3
Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo
stabilné prvky (štíty a fasády, strešné komponenty v záhrade, prístrešky pre autá apod.)
Preventívna ochrana pred drevosfarbujúcimi
hubami (zamodranie), drevokaznými hubami
(hniloba) a drevokazným hmyzom.
Odolný proti napúčaniu, reguluje vlhkosť
Preniká hlboko do dreva

Veľkosť bal.:



0,75 l; 2,5 l; 5 l

Výdatnosť:



6-7 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Doba schnutia:



24 hodín medzi nátermi


Riedidlo:
Čistenie náradia: 

Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101



Tipy a rady:
Je určený na impregnáciu a základné
ošetrenie ihličnatého a listnatého
dreva. Po zaschnutí (min. 24 hodín)
môžete naniesť dokončovací náter
lazúrami, krycími lakmi alebo farbami.
Systémové produkty

číslo výr.

DF - Krycia farba

(3600)

Venti-lak 3v1

(2705)

Špeciálny izolačný základ (2705)
UV+ lazúra
Olejová krycia farba

(2234)
[eco]

(7650)

Olejová lazúra [eco]

(7670)

Renovačný základ

(1504)

BEZFAREBNÝ

FARBLOS
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(číslo výr.: 2066)

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

na báze
vody

do
exteriéru

Ochranný náter priečnych rezov (extra) (Hirnholzschutz)
Špeciálny ochranný gélový náter priečnych rezov
pred prenikaním vlhkosti
Oblasti
použitia:



Prostriedok chrániaci rezné a čelné plochy
dreva

Vlastnosti:





Zabraňuje prenikaniu vlhkosti a tým zamedzuje
nežiadúcim vplyvom ako je hniloba dreva alebo
zväčšovanie objemu natieraných prvkov
Vytvára bezfarebný a elastický hydrofóbny film



0,75 l

Veľkosť bal.:
Výdatnosť:
Doba schnutia:





Riedidlo:
Čistenie náradia: 
BEZFAREBNÝ

FARBLOS



(číslo výr.: 1900)

Tipy a rady:
Pred aplikáciou si naštudujte technický list. Pracovný postup sa líši
v závislosti od použitých systémových produktov.
Systémové produkty
UV+ lazúra

číslo výr.
(2234)
(7670)

[eco]

10 m²/l, podľa typu a nasiakavosti dreva

Olejová lazúra

2 hodiny medzi nátermi
(pri 20°C a 65% rel. vlhkosti)

Olejová krycia farba

Neriediť
Po použití očistite vodou a saponátom

HK krém

(2715)

HK lazúra

(2250)

DF - Krycia farba

(3600)

TOP terasový olej

(2652)

Venti-lak 3v1

(2705)

Terasový olej

[eco]

[eco]

(7650)
(7690)
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do
interiéru
i exteriéru

na báze
liehu

Anti-Insekt Plus

Aplikačný biocídny prípravok na prevenciu
a likvidáciu drevokazného hmyzu
Oblasti
použitia:




Drevo v interiéri a chránenom exteriéri
Dvere, nábytok, podlahy a stropy

Vlastnosti:





Likvidácia a prevencia pred drevokazným hmyzom
(napr. fúzač, červotoč, hrbárik parketový atď.)
Preventívny účinok proti drevokazným hubám,
drevosfarbujúcim hubám a plesniam
Aplikácia i pri teplote okolia nižšej ako 5˚C

Veľkosť bal.:




0,5 l v rozprašovači
5 l; 10 l; 40 l

Výdatnosť:



1 kg prípravku na 5–7 m²

Doba schnutia:




cca 4-24 hodín (podľa spôsobu aplikácie)
Konečný dekoratívny náter po 48 hodinách

Aplikácia:



Náterom, postrekom, máčaním a tlakovou injektážou, polievaním



Riedidlo:

Čistenie náradia: 

Tipy a rady:
Vhodný pre ošetrenie pamiatkovo
chránených objektov a vzácnych
historických predmetov (napr. zámky, kostoly, organy, barokové stropy,
sochy, ale i podlahy, krovy, obloženia
atď.).

Neriediť
Po použití očistite riedidlom V 101

BEZFAREBNÝ

FARBLOS
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Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

do
interiéru
i exteriéru

na báze
vody

Adolit BAQ +

Moderný koncentrovaný, vodou nevymývateľný impregnačný prostriedok
pre dlhodobú ochranu dreva v interiéri a exteriéri
Oblasti
použitia:




Vlastnosti:



Má preventívne účinky proti drevokaznému
hmyzu, drevokazným hubám, drevosfarbujúcim
hubám a plesniam
Odolnosť proti vymývaniu

Veľkosť bal.:



1 kg; 5 kg; 40 kg

Typové
označenie:



FB, B, P, IP, 1, 2, 3, S



drevo

Adolit BAQ +
Riedenie (vodou)

Tipy a rady:

Drevo do interiéru a exteriéru bez priameho
a trvalého kontaktu so zemou
Používa sa i k ochrane muriva a omietok proti
prerastaniu drevokaznými hubami

Aplikácia náterom, postrekom,
máčaním a tlakovou injektážou.

murivo
a omietky

nástrek, postrek a
ponáranie

máčanie

nástrek,
postrek

interiér

exteriér

interiér

exteriér

interiér,
exteriér

1:9

1:9

1:9

1:9

neriedi sa

Min. príjem kon. g/m2

20

20

20

20

60

Dop. počet ošetrení (podľa
povrchu a vlhkosti)

2x

2–3x

min.
30 minút***

min. 8–24
hodín****

1–3x

Doba ochrany

*

**

*

**

* Až po dobu životnosti stavby. ** Odporúčaná kontrola po 10 rokoch. *** Vlhkosť dreva cca 20 %.
**** Podľa vlhkosti dreva.
V exteriéri je nutné prekryť vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín.
Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) je doporučená doba schnutia 3 dni.

BEZFAREBNÝ

FARBLOS

ZELENÝ

GRÜN

HNEDÝ

BRAUN

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
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do
exteriéru

na báze
vody

BFA koncentrát

Profesionálna likvidácia rias, plesní, machov, baktérií a organických
nečistôt zo stavebných materiálov
Oblasti
použitia:



Koncentrovaný kvapalný prostriedok určený
na odstránenie rias, plesní, machov a baktérií
zo stavebných materiálov
Steny, omietky, fasády, betón, strechy, zámková
dlažba a pod.
Prípravok je určený pre použitie v exteriéri

Vlastnosti:







Vynikajúci dlhodobý účinok
Bez hydrofóbneho účinku
Bez obsahu chlóru a ťažkých kovov
Prípravok nemá bieliaci účinok
Výdatný, riedi sa pred použitím

Veľkosť bal.:



1 l; 5 l

Výdatnosť:

 cca 1l/100m2 na aplikáciu pri riedení 1:9 vodou
 cca 1l/200m2 na aplikáciu pri riedení 1:19 vodou

Aplikácia:







Riedenie 1:9 - Plesne a riasy pred aplikáciou neodstraňujte! Aplikujte na suchý povrch pomocou
štetca, valčeka alebo postrekovačom. Ošetrený
povrch nechajte dôkladne nasiaknuť nariedeným
prípravkom a nechajte 24 hodín pôsobiť. Následne biologické nečistoty odstráňte kefou namočenou v prípravku alebo vysokotlakovým čističom.
 Riedenie 1:19 - Plesne, riasy, machy a nečistoty
odstráňte pred aplikáciou tlakovou vodou,
(WAP), prípadne kefou za použitia vhodného
tenzidu, aby sa spóry nemohli šíriť do okolia. Po
umytí a zaschnutí podkladu aplikujte nariedený
prípravok (1:19) na ošetrený povrch a nechajte
pôsobiť 24 hodín pre zaistenie likvidácie rias,
plesní, machov a baktérií. Následne je možné
povrch preventívne ošetriť.

Riedidlo:

Čistenie náradia: 
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Tipy a rady:
Nikdy neodstraňujte kontamináciu
bez použitia vody alebo mycieho
prípravku. Nemiešajte s inými prípravkami. Pred použitím si vždy
prečítajte údaje na obale, prípadne
v technickom a bezpečnostnom liste.

pred ošetrením

po ošetrení

Voda
Po použití očistite vodou a saponátom

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

do
interiéru
i exteriéru

Ošetrovacia sada na okná / dvere
(Pflege - Set für Fenster / Türen)

Čistiaci prostriedok a ochranný balzam
Oblasti
použitia:



Starostlivosť o lakované okná a vchodové dvere
ošetrené z výroby náterom Remmers

Vlastnosti:





Pravidelné používanie predlžuje renovačné
intervaly a životnosť povrchov
Dodatočná ochrana pred poveternosťou
Dobré nanášanie i na veľkých plochách

Veľkosť bal.:





250 ml čistič
250 ml balzam
2x špeciálna handrička

Výdatnosť:



5–10 ml/m²

Doba schnutia:



cca 30 min. (pri 20 °C a 65% rel. vlhkosti)

Aplikácia:



Spracovávať pri teplote povrchu 15 - 25 °C

(číslo výr.: 2745/2746)

Tipy a rady:
U náterových systémov vyrobených
na báze akrylových/alkydových živíc dochádza každoročne vplyvom
pôsobenia UV žiarenia k znižovaniu účinku náterového filmu. Dá
sa teda zjed
nodušene povedať, že
pravidelné používanie Ošetrovacej
sady predlžuje životnosť náterového
systému dvojnásobne. Ošetrovacia
sada je vhodná pre všetky typy náterov, tzn. pre vodou riediteľné i rozpúšťadlové systémy.
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do
exteriéru

na báze
rozpúšťadiel

Verdünnung V 101

Riedidlo pre riedenie alkydových náterových hmôt
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Oblasti
použitia:




Prípadné riedenie produktov na báze rozpúšťadiel
Čistenie náradia

Veľkosť bal.:



1l

Výdatnosť:



podľa potreby

(číslo výr.: 0978)

Tipy a rady:
Pri riedení sa prostriedok Verdünnung V 101 za intenzívneho miešania
pomaly zapracováva do materiálu
určeného na riedenie. V bežných
prípadoch postačuje prídavok 3-5 %
Verdünnung V 101.

Náterové systémy pre drevené prvky v exteriéri
Drevené prvky











Obloženie fasád
Okenice
Balkónové zábradlie
Strešné podhľady
Ploty z kvalitného
dreva
Palisády, pergoly
Altánky
Prístrešky pre autá
Pohľadové ochranné
steny

Vzhľad

Báza produktu

Pracovný postup

lazúrovací matný

na báze rozpúšťadiel

1–2x HK krém

matný

na báze vody /
obnoviteľné suroviny

2x Olejová lazúra [eco]

matný pre biele
a sivé odtiene

na báze vody

1x Renovačný základ

hodvábne matný

na báze rozpúšťadiel

2-3x HK lazúra

hodvábne lesklý
pre obzvlášť
vysokú ochranu
pred UV žiarením

na báze rozpúšťadiel

2x HK lazúra alebo
1x HK krém
1x UV+ lazúra
1x UV+ lazúra
(bezfarebná UV+)

hodvábne lesklý
po renovácii

na báze rozpúšťadiel

1x Renovačný základ
2x UV+ lazúra

matný pre biele
a svetlé odtiene

na báze vody /
obnoviteľné suroviny

2–3x Olejová krycia farba [eco]

matný pre stredné
a tmavé odtiene

na báze vody /
obnoviteľné suroviny

2–3x Olejová krycia farba [eco]

hodvábne matný
pre biele a svetlé
odtiene

na báze vody

2x Špeciálny izolačný základ
1x DF - Krycia farba

hodvábne matný
pre stredné
a tmavé odtiene

na báze vody

2x DF - Krycia farba

krycí

Požadovaný
povrch

2x Olejová lazúra [eco]






Ploty
Kôlne, stožiare
Stodoly
Bednenie

lazúrovací matný/cenovo
výhodný

na báze vody

2x CAR-2



Ihrisko

lazúrovací matný

na báze vody /
obnoviteľné suroviny

2x Olejová lazúra [eco]

hodvábne matný

matný pre svetlé
odtiene

na báze vody /
obnoviteľné suroviny

2–3x Olejová krycia farba [eco]

matný pre stredné
a tmavé odtiene

na báze vody /
obnoviteľné suroviny

2–3x Olejová krycia farba [eco]

lazúrovací olejový/matný

na báze rozpúšťadiel

2x TOP terasový olej

olejový/matný

na báze vody /
obnoviteľné suroviny

2x Terasový olej [eco]

krycí





Drevené terasy
Mostíky
Lavičky

1x HSG – Impregnačný základ
na drevo
2x Allzweck-Lasur
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Drevené prvky

Vzhľad

Požadovaný
povrch

Báza produktu

Pracovný postup



Terasy
z massaranduba a ipé

lazúrovací

olejový/matný

na báze rozpúšťadiel

2x TOP terasový olej



Terasy z WPC

lazúrovací

olejový/matný

na báze rozpúšťadiel

2x Ošetrujúci olej na WPC



Záhradný nábytok

lazúrovací

olejový/matný

na báze rozpúšťadiel

2x TOP terasový olej

olejový/matný

na báze vody/
obnoviteľné suroviny

2x Terasový olej [eco]

hodvábne lesklý

na báze rozpúšťadiel

2x UV+ lazúra
1x UV+ lazúra
(bezfarebná UV+)

olejový/matný

na báze rozpúšťadiel

2x TOP terasový olej

olejový/matný

na báze vody/
obnoviteľné suroviny

2x Terasový olej [eco]

hodvábne lesklý

na báze rozpúšťadiel

3x UV+ lazúra
(bezfarebná UV+)

matný
pre svetlé odtiene

na báze vody/
obnoviteľné suroviny

2–3x Olejová krycia farba [eco]

matný pre stredné
a tmavé odtiene

na báze vody/
obnoviteľné suroviny

2–3x Olejová krycia farba [eco]

bezfarebný

krycí





Okná
Dvere
Zimné záhrady

lazúrovací

krycí
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hodvábne lesklý

na báze rozpúšťadiel

3x Venti-lak 3v1

matný

na báze vody/
obnoviteľné suroviny

3x Olejová lazúra [eco]

hodvábne lesklý

na báze rozpúšťadiel

2x UV+ lazúra
1x UV+ lazúra
(bezfarebná UV+)

hodvábne lesklý
po renovácii

na báze rozpúšťadiel

1x Renovačný základ
2x UV+ lazúra

olejový/matný

na báze rozpúšťadiel

3x Olejová krycia farba [eco]

olejový/matný

na báze vody/
obnoviteľné suroviny

3x Olejová krycia farba [eco]

olejový/matný

na báze rozpúšťadiel

3x Venti-lak 3v1

Náterové systémy pre drevené prvky v interiéri
Drevené prvky



Vzhľad

Požadovaný
povrch

Báza produktu

Pracovný postup

lazúrovací/
bezfarebný

matný

na báze vody

2x Vosková lazúra

matný

na báze vody/
obnoviteľné suroviny

2x Olejová lazúra [eco]

matný

na báze vody

2x Allzweck-Lasur

matný, biele
a svetlé odtiene

na báze vody/
obnoviteľné suroviny

2x Olejová krycia farba [eco]

matný , stredné
a tmavé odtiene

na báze vody/
obnoviteľné suroviny

2x Olejová krycia farba [eco]

hodvábne
matný, biele
a svetlé odtiene

na báze vody

2x Špeciálny izolačný základ
1x DF - Krycia farba

hodvábne
matný, biele
a svetlé odtiene

na báze vody

2x DF - Krycia farba

odstránenie škrabancov, dier,
zatlačení a poškodení okrajov

-

Univerzálny reparačný set

lazúrovací/
bezfarebný

matný

obnoviteľné suroviny

2x Tvrdý voskový olej [eco]

matný

na báze rozpúšťadiel

1x Vosková lazúra
2x Tvrdý voskový olej PREMIUM

hodvábne lesklý/
hodvábne matný

na báze vody

1x Vosková lazúra
2x Podlahový lak PREMIUM

odstránenie škrabancov, dier,
zatlačení a poškodení okrajov

-

Univerzálny reparačný set

Stolové
a pracovné dosky
Kuchynské náradie z dreva
Detské hračky,
stoličky

bezfarebný/
prírodný

matný

obnoviteľné suroviny

2x Olej na pracovné dosky [eco]

Interiérové dvere

bezfarebný/
prírodný

matný

obnoviteľné suroviny

2x Tvrdý voskový olej [eco]

hodvábne lesklý/
hodvábne matný

na báze vody

2x Podlahový lak PREMIUM

hodvábne matný

na báze rozpúšťadiel

2x Tvrdý voskový olej PREMIUM

Stropy
a obloženia stien

krycí











Nábytok z masívu
Parkety
Schody
Korkové podlahy

lazúrovací

hodvábne matný

na báze vody

2x Allzweck-Lasur

krycí

hodvábne lesklý

na báze rozpúšťadiel

2x Venti-lak 3v1

-

Univerzálny reparačný set

odstránenie škrabancov, dier,
zatlačení a poškodení okrajov
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Renovačné intervaly pre lazúry a krycie farby

Lazúry a oleje
bezfarebné, biele a hemlock

Nepriama poveternosť
Chránené pred dažďom
a priamym slnečným
žiarením (napr. strešné
podhľady)

Priama poveternosť
Drevené povrchy sú
priamo vystavené pôsobeniu dažďa a slnka
(napr. drevené fasády)

Extrémna poveternosť
Povrchy sú vystavované extrémnemu klimatickému namáhaniu





HK lazúra
HK krém

5 rokov

1 rok

< 1 rok




TOP terasový olej

3 roky

< 1 rok

0,5 roka

9–11 rokov

3–4 roky

2–3 roky

Olejová lazúra [eco]

Terasový olej [eco]

Systém
HK krém bezfarebný
UV+lazúra (bezfarebná UV+)
HK lazúra (bezfarebná)





Lazúry a oleje
pigmentované varianty



TOP terasový olej

5 rokov

1 rok

< 1 rok



Terasový olej [eco]

6–8 rokov

1–2 roky

< 1 rok




HK lazúra
HK krém

8–10 rokov

2–3 roky

1–2 roky



Olejová lazúra [eco]

8–10 rokov

3–4 roky

2–3 roky

10–12 rokov

4–5 rokov

2–3 roky

Systém
HK lazúra
UV+ lazúra




Krycie farby



Venti-lak 3v1

12–15 rokov

5–8 rokov

4–5 rokov



Špeciálny izolačný základ
a DF Krycia farba

12–15 rokov

5–8 rokov

4–5 rokov



Olejová krycia farba [eco]

8–10 rokov

4–5 rokov

3–4 roky

Systém
Renovačný základ
UV+ lazúra

12–15 rokov

5–8 rokov

4–5 rokov

Systém
Renovačný základ

8–10 rokov

4–5 rokov

3–4 roky

Renovácia
zvetraného dreva
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Olejová lazúra [eco]

je partnerom profesionálov
i v nasledujúcich oblastiach

Ochrana a sanácia stavieb

Priemyselné a dekoratívne podlahy

Priemyselné nátery na ochranu dreva

Remmers s.r.o.
www.remmers.sk
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