KATALOG VÝROBKŮ

RŮZNÉ PŘÍPRAVKY A ŘEDIDLA
AM PRIMER
Protiplísňový základní nátěr pro stavební povrchy.
Přípravek proti plísním, koncentrovaný tak, aby mohl působit na stropech, zdech, azbestocementu, dřevě a vymalovaném povrchu. Jeho použití odstraní na několik let problém hub
z kondenzace vlhka. Zničí dlouhodobě usazené plísně. AM PRIMER umožňuje přilnutí malby
na nečisté povrchy s přítomností cizích substancí, plísní a hub.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Naneste AM PRIMER, zředěný 3-10 % vody, v jedné nebo dvou vrstvách v odstupu půlhodiny
jednu od druhé. Vyčkejte nejméně 12 hodin, odstraňte smirkovým plátnem povrchovou plíseň
a proveďte nátěr protiplísňovou barvou.
BALENÍ
Láhve 1 l v krabici po 20 ks.
Kanystry 5 l v krabici po 4 ks.

Doporučení Nord Resine

Pokud je použit správným způsobem, funguje AM PRIMER velmi dobře při odstraňování plísní po minimální dobu 5 let.

BRIGHT STONE SOLVENTE
Specifické rozpouštědlo pro BRIGHT STONE.
BRIGHT STONE SOLVENTE je specifický přípravek pro čištění nářadí při pokládce BRIGHT
STONE.
BALENÍ
Plechovka 1,5 l a 20 l.

FLAKES
Dekorativní vločky
Barevné vločky různých geometrických tvarů, vytvořené ze speciálních vysušených laků,
v různých barvách. FLAKES se používají pro dosažení barevných efektů na podlahových stěrkách z pryskyřice (u NORPHEN 200, NORPHEN 200 HCR, NORPHEN SW SMALTO) nebo pro
zkrášlení barevných tekutých plášťů NORTIG, TIPEWALL atd.).
ZPŮSOB POUŽITÍ
Na povrch začerstva vsypte poslední nanesené vrstvy. Následující den naneste průsvitnou
dokončovací vrstvu.
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
Pro zkrášlení jednoho metru čtverečního je zapotřebí 0,05-0,10 kg přípravku.
BALENÍ
Na objednávku.
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QUARZO
Inertní křemičitý materiál
Křemičitý písek s kulatými zrny o různé zrnitosti (0,1-0,3/0,1-0,6/0,3-0,8/ 0,7-1,2/2-3/ 3-5),
potřebný pro velmi vysokou odolnost epoxidových podlahových systémů. V nejjemnějších verzích může být QUARZO používán jako inertní materiál, přidávaný do přípravků pro realizaci
speciálních konečných protismykových úprav.
K dispozici je jedna barevná verze křemíku pro podlahy z křemičité pryskyřice série RD MASSETTO/FARMACRETE.
BALENÍ
Pytle po 20 kg.

SILICE / SILICE P
Inertní zahušťovadlo.
Velmi lehká prášková přísada, zahušťující systémy NORPHEN.
Může mít urychlovací účinky na rychlost vytvrzení.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Vmíchá se do směsi tak, aby ji zahustil, míchá se mechanicky po přidání přípravku na tvrdnutí.
SPOTŘEBA
Různá od 1 do 6 % podle stupně požadovaného zahuštění.
BALENÍ
Pytel 1 kg (cca 17 l).

ŘEDIDLA
ŘEDIDLO PRO ELASTIC TOP			
ŘEDIDLO PRO HELASTON SOL		
ŘEDIDLO PRO NORDCHLOR			
ŘEDIDLO PRO NORDRY				
ŘEDIDLO PRO NORDPUR			
ŘEDIDLO PRO NORPHEN			
ŘEDIDLO PRO NORPHEN ESTER		

Specifické ředidlo pro Elastic Top
Specifické ředidlo pro Helaston Sol
Specifické ředidlo pro Nordchlor
Specifické ředidlo pro Nordry 200 Base
Specifické ředidlo pro Nordpur
Specifické ředidlo pro Nordphen
Specifické ředidlo pro Nordphen Ester
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Všechna řešení pro svět stavebnictví
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