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Color Company s.r.o.
Štúrova 1504
018 41  Dubnica nad Váhom
tel.: +421 42 4625 500
email: color@colorcompany.sk
web: www.colorcompany.sk
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Vysokoúčinný fungicídny a insekticídny prípravok na ochranu dreva s 
likvidačným a preventívnym účinkom v exteriéri a v interiéri. Používa 
sa na nové drevo, ale aj na už napadnuté drevo.
Balenie: 1l, 5l, 10 l, 20l
Odtieň: bezfarebný, zelený, hnedý

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na obale a pripojené informácie o výrobku.

Ochranný fungicídny a insekticídny prípravok na 
ochranu nového dreva.
Balenie: 1l, 5l
Odtieň: bezfarebný, zelený, hnedý
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Vysokoúčinný fungicídny a insekticídny prípravok na ochranu dreva s 
likvidačným a preventívnym účinkom v exteriéri a v interiéri. Používa 
sa na nové drevo, ale aj na už napadnuté drevo.
Balenie: 1l, 5l, 10 l, 20l
Odtieň: bezfarebný, zelený, hnedý

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na obale a pripojené informácie o výrobku.

Ochranný fungicídny a insekticídny prípravok na 
ochranu nového dreva.
Balenie: 1l, 5l
Odtieň: bezfarebný, zelený, hnedý

Špeciálny prírodný teakový olej určený na 
nátery dreva, drevostavieb, zrubov, 
drevených obkladov, podláh, nábytku v 
interiéri a  v  exteriéri. Oživuje drevo a 
zvýrazňuje prírodnú štruktúru dreva.

Balenie: 0,5 l, 2,5 l, 5 l
Odtieň: bezfarebný, teak, pínia, 
orech a mahagón

Prírodný napúšťací olej.
Ochrana a dekorácia prírodného a umelého 
kameňa, kamenných obkladov a  iných 
pórovitých druhov kameňa, tehly, 
kameniny...

Balenie: 0,5 l, 2,5 l, 5 l

Špeciálny jednozložkový polyuretánový lak.
Vysoko odolný náter drevených podláh, 
schodov, barových pultov, nábytku a  iných 
výrobkov z  dreva v  interiéri so  zvýšenou 
odolnosťou voči mechanickému opotrebe-
niu, je pružný a nepraská.

Balenie: 0,7 l,  2,5 l,  5 l
Prevedenie: matný, lesklý



Exlak je bezfarebný syntetický lak na drevo 
pre interiér a exteriér s UV ochranou.
Určený na vrchné transparentné lakovanie 
dreva a výrobkov z dreva ako sú dvere, ploty, 
okenice, záhradný nábytok, pergoly, chaty, 
zruby, obloženia stien, stropov a  ostatných 
drevených plôch.

Balenie: 0,7l,  2,5l,  5 l
Prevedenie: matný, lesklý

Transparentný, vodou riediteľný lak vysokej 
kvality na drevené povrchy v interiéri.
Určený na nátery podláh, parkiet, schodníc, 
pracovných dosiek, obkladov, detského 
nábytku, hračiek a iných výrobkov z dreva.

Balenie:  0,7l,  3l,  5l
Prevedenie: matný, lesklý



Exlak je bezfarebný syntetický lak na drevo 
pre interiér a exteriér s UV ochranou.
Určený na vrchné transparentné lakovanie 
dreva a výrobkov z dreva ako sú dvere, ploty, 
okenice, záhradný nábytok, pergoly, chaty, 
zruby, obloženia stien, stropov a  ostatných 
drevených plôch.

Balenie: 0,7l,  2,5l,  5 l
Prevedenie: matný, lesklý

Transparentný, vodou riediteľný lak vysokej 
kvality na drevené povrchy v interiéri.
Určený na nátery podláh, parkiet, schodníc, 
pracovných dosiek, obkladov, detského 
nábytku, hračiek a iných výrobkov z dreva.

Balenie:  0,7l,  3l,  5l
Prevedenie: matný, lesklý

Transparentný, vodou riediteľný vrchný lak 
pre interiér.
Určený na konečnú povrchovú úpravu dreva, 
obloženia stien, stropov, dverí, zábradlia, 
detského nábytku, hračiek a iných drevených 
povrchov v interiéri.

Balenie:  0,7l,  3l,  5l
Prevedenie: pololesklý, lesklý
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ALPIN
olej terasový

ALPIN
olej renovačný

Alpin olej – exteriér
ALPIN OLEJ – exteriér je špeciálny prírodný olej 
vhodný na rôzne typy drevín (mäkké, tvrdé aj 
exotické) do exteriéru a interiéru. Je vyrobený zo 
zmesi rastlinných modi�kovaných olejov na báze 
tungového oleja bez prídavku syntetických spojív. 
Používa sa na ošetrenie a  konzerváciu nových aj 
starších drevených výrobkov ako sú drevostavby, 
pergoly, ploty, záhradný nábytok, drevené 
konštrukcie, obklady a iné.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l
Odtieň: bezfarebný

Alpin olej – renovačný
ALPIN OLEJ renovačný je špeciálny prírodný olej 
vhodný na konzerváciu a ochranu starších náterov 
dreva v  exteriéri aj v interiéri. Používa sa na 
ošetrenie a údržbu povrchov už natretých lazúrou, 
olejom, napúšťadlami, moridlom...  Prípravok je 
určený na drevené povrchy ako sú drevené okná, 
dvere, zárubne, parapety, balkóny, záhradný 
nábytok a iné.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l
Odtieň: bezfarebný

Alpin olej - terasový
ALPIN OLEJ  terasový je špeciálny prírodný 
impregnačný olej vhodný na rôzne typy tvrdého 
dreva v exteriéri a interiéri. Je určený na terasové 
dosky z exotických a ušľachtilých drevín, drevené 
chodníky,  schody, záhradný nábytok, obklady 
fasád, balkónov a iných výrobkov z dreva.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l
Odtieň: bezfarebný
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Alpin olej – exteriér
ALPIN OLEJ – exteriér je špeciálny prírodný olej 
vhodný na rôzne typy drevín (mäkké, tvrdé aj 
exotické) do exteriéru a interiéru. Je vyrobený zo 
zmesi rastlinných modi�kovaných olejov na báze 
tungového oleja bez prídavku syntetických spojív. 
Používa sa na ošetrenie a  konzerváciu nových aj 
starších drevených výrobkov ako sú drevostavby, 
pergoly, ploty, záhradný nábytok, drevené 
konštrukcie, obklady a iné.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l
Odtieň: bezfarebný

Alpin olej – renovačný
ALPIN OLEJ renovačný je špeciálny prírodný olej 
vhodný na konzerváciu a ochranu starších náterov 
dreva v  exteriéri aj v interiéri. Používa sa na 
ošetrenie a údržbu povrchov už natretých lazúrou, 
olejom, napúšťadlami, moridlom...  Prípravok je 
určený na drevené povrchy ako sú drevené okná, 
dvere, zárubne, parapety, balkóny, záhradný 
nábytok a iné.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l
Odtieň: bezfarebný

Alpin olej - terasový
ALPIN OLEJ  terasový je špeciálny prírodný 
impregnačný olej vhodný na rôzne typy tvrdého 
dreva v exteriéri a interiéri. Je určený na terasové 
dosky z exotických a ušľachtilých drevín, drevené 
chodníky,  schody, záhradný nábytok, obklady 
fasád, balkónov a iných výrobkov z dreva.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l
Odtieň: bezfarebný

spotreba
300g / m2 

aplikácia
štetec, valec, nástrek

HR Prof Protipožiarny náter na drevo
Revolučný protipožiarny prostriedok. Obmedzuje 
možnosť vzplanutia a zabraňuje šíreniu ohňa.

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

ALPIN SILK je vysoko kvalitná ekologická vodouriediteľná 
hydrofobizačná transparentná impregnácia dreva pre vonkajšie 
aj vnútorné použitie. Používa sa na ošetrenie drevených 
výrobkov ako vysokoúčinná vodoodpudzujúca ochrana  na 
drevostavby, zruby, pergoly, ploty, drevené konštrukcie, 
obklady fasád a  balkónov, záhradný nábytok. ALPIN SILK je 
bezrozpúšťadlová vodná emulzia funkčnej silikónovej živice, 
ktorá sa používa na nenatretý povrch ako konečný náter.

Balenie: 1l
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aplikácia
štetec, valec, striekanie, 
namáčanie

výdatnosť
9 – 12 m2 / l

schnutie 
vrstva 2-6 hod.

riedenie
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riedenie
1 l prípravku : 1 l vody

vydatnosť
cca 5 - 8 m2/ 1 l

riedenie
1 l prípravku : 16 l vody

vydatnosť
cca 5 - 8 m2/ 1 l

Umývací prostriedok určený na 
odstránenie mastnoty a  iných nečistôt 
zo stien a  muriva. Dokonale odstráni 
zažratú mastnotu, výpary z  varenia, 
špinu z kúrenia tuhým palivom, prach a 
ostatné znečistenia.

Stierací a  umývací prostriedok určený 
na odstránenie starých vrstiev 
maľoviek. Efektívne odstráni staré 
vrstvy náterov a očistí stenu. Špeciálny 
vodný roztok mydla a aditív.

Balenie: 1l Balenie: 1l
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aplikácia
štetec, valec, stierka
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aplikácia
štetec, valec, stierka

Hĺbkový PENETRÁTOR 
Hĺbková akrylátová penetrácia a 
spevnenie savých podkladov ako sú 
omietka, sadrokartón, betón,…
Vhodný na aplikáciu v interiéri aj v 
exteriéri.

Balenie: 1l, 5l, 10l

Hĺbkový PENETRÁTOR koncentrát
Penetračný prostriedok je určený na 
hĺbkové spevnenie podkladu,  
zjednocuje savosť, spája nekompakt-
né časti podkladu, spevňuje podklad 
a zvyšuje priľnavosť k vrchnému 
náteru. Vhodný na aplikáciu v 
interiéri aj v exteriéri. 

Balenie: 1l, 5l 
 

Univerzálna PENETRÁCIA
Penetračný prípravok na báze vodnej 
disperzie, zjednocuje podklad a znižuje 
savosť podkladu. Určený na rôzne 
povrchy ako betón, omietka, vápenno – 
cementové a disperzné omietky, 
sadrokartón, marmolit, vhodný pod 
hydroizoláciu, obklad, interiérové 
nátery stien a iné povrchy. Penetrácia je 
vhodná do interiéru aj exteriéru.
Balenie: 1l, 5l, 10l

Hĺbková NANO PENETRÁCIA
Nano penetrácia je špeciálna jednozložková 
akrylátová disperzia s  mimoriadne vysokou 
penetračnou schopnosťou. Vďaka obsahu nano 
častíc hlboko preniká do podkladu a  vyznačuje 
sa dokonalým zmáčaním a  kotvením na 
anorganické častice podkladov.
Riedenie: 1:1 (1l nano penetrácie :1l vody)
                   1:3 (1l nano penetrácie : 3l vody)

Balenie: 1l, 5l, 10l



Protiplesňová prísada
Plesnistop určená do farieb, maliar-
skych zmesí   a fasádnych omietok. 
Preventívny a dlhodobo účinne pôsobiaci 
prostriedok proti hubám, plesniam, 
lišajníkom vhodný do vodouriediteľných 
maliarskych interiérových aj exteriéro-
vých farieb.

Balenie: 1l 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie 
na obale a pripojené informácie o výrobku.

Plesnistop
Okamžitá  likvidácia a dlhodobá 
prevencia proti hubám, plesniam, 
riasam a  lišajníkom na omietkach, 
stenách, murive, náteroch a  betónoch. 
Okamžitý účinok,  pôsobí dlhodobo. 

Balenie: 0,5 l rozprašovač,  
0,5 l náhrada,  1 l,   5 l
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Hydrofobizačný prípravok
Hydrofobizačný prostriedok je koncentrova-
ný vodoodpudivý prípravok na báze silikónu. 
Používa sa na impregnáciu všetkých 
nasiakavých minerálnych podkladov ako je 
omietka, fasáda, tehla, dlažba, strešná 
krytina, pieskovec, stavebné dielce, taktiež 
na prírodný alebo umelý kameň prípadne iné 
povrchy.
Hydrofobizačný prostriedok je transparentný 
vodný roztok.

Balenie: 1l

h
yd

ro
fo

bi
za

čn
ý 

pr
íp

ra
vo

k
riedenie
vodou 1:20



Protiplesňová prísada
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vých farieb.
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Hydrofobizačný prípravok
Hydrofobizačný prostriedok je koncentrova-
ný vodoodpudivý prípravok na báze silikónu. 
Používa sa na impregnáciu všetkých 
nasiakavých minerálnych podkladov ako je 
omietka, fasáda, tehla, dlažba, strešná 
krytina, pieskovec, stavebné dielce, taktiež 
na prírodný alebo umelý kameň prípadne iné 
povrchy.
Hydrofobizačný prostriedok je transparentný 
vodný roztok.

Balenie: 1l
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Adhézny mostík
Adhézny mostík   slúži na zvýšenie 
priľnavosti stierkových, vyrovnávacích a 
hydroizolančných hmôt, vnútorných aj 
fasádnych farieb, omietok a cementových 
a disperzných lepidiel.
Adhézny mostík je jednozložkový,  
bezrozpúšťadlový, penetračný a spevňu-
júci  podkladový náter. Prípravok slúži ako 
základný náter na všetky nasiakavé a 
nenasiakavé stavebné materiály.  

Balenie: 1kg, 3kg, 5kg

Hydroizolácia Interiér
 - jednozložková, polotekutá hmota
 - elastický, tesný a vodeodolný �lm s vynikajúcou   
      priľnavosťou k podkladu
 - na vodorovné, ale aj zvislé povrchy v interiéri
 - určená do kúpelní, toaliet, práčovní, pivníc a pod.
 - použiteľná na viaceré povrchy
 Veľkosť balenia: 3 kg, 5 kg, 12 kg
 Vydatnosť: cca 1,4 kg/m2 pri 2 náteroch

Hydroizolácia exteriér
 - jednozložková, polotekutá hmota
 - elastický, tesný a vodeodolný �lm s vynikajúcou   
      priľnavosťou k podkladu
 - na vodorovné, ale aj zvislé povrchy v exteriéri
 - určená pod keramické obklady, dlažbu na balkóny,  
    terasy, lodžie, pivnice a pod.
 - použiteľná na viaceré povrchy
 Veľkosť balenia: 3 kg, 5 kg, 12 kg
 Vydatnosť: cca 1,4 kg/m2 pri 2 náteroch
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Hydroxid sodný
Hydroxid sodný je vysokoúčinný 
prípravok na odmastenie a čistenie 
odpadov a potrubí, rozpúšťa organické 
usadeniny v sifónoch a výlevkach.

Balenie: 800g

Odhrdzovač
Odhrdzovač je určený na odstraňovanie 
hrdze z  kovových povrchov. Môže sa 
používať aj ako odmasťovač..

Balenie: 500g, 1000g

Terpentínový olej
Určený na riedenie umeleckých 
olejových farieb a na čistenie štetcov, k 
priamemu riedeniu farieb, maliarskych 
lakov a riedidiel (nie �xatívu!).

Balenie: 430 g
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