
NÁTĚRY NA DŘEVO, PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY
Ligno�x EMAIL
vodouředitelný

Flamgard

Flamgard TransparentFlamgard Transparent

Email na dřevo pro venkovní i vnitřní
použití

Protipožární zpěnitelná nátěrová
hmota k ochraně dřevěných konstrukcí
výhradně v interiéru a v suchém
prostředí

Protipožární zpěnitelná nátěrová
hmota k ochraně dřevěných konstrukcí
Protipožární zpěnitelná nátěrová
hmota k ochraně dřevěných konstrukcí
výhradně v interiéru a v suchém
prostředí

Vodouředitelný email na bázi akrylátového pojiva je určen pro
nátěry dřeva a dřevěných konstrukcí (podhledů, obkladů,
oken, dveří, regálů, dřevěných dílů, nábytku apod.), dřevotřís-
kových a azbestocementových desek, střešních krytin, beto-
nu a kovových prvků opatřených antikorozním nátěrem
(ústřední topení,kování, zahradní nábytek apod.).

Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.

Saténový mat nátěru dává předmětům elegantní vzhled.
Antiblokační účinky zabraňují lepivosti a zlepšují tak užitné
vlastnosti nátěru při aplikaci na okna a dveře. Neškodí rostli-
nám a životnímu prostředí, má velkou krycí schopnost, je
světlostálý, vodoodpudivý a dlouhodobě odolný povětrnost-
ním podmínkám. - všechny odstíny
jsou vzájemně mísitelné.

14 barevných odstínů

V procesu hoření vytváří tato hmota svým tepelným rozkla-
dem na povrchu chráněného materiálu silnou nehořlavou
tepelně izolující pěnovou vrstvu, která způsobí určitou časo-
vou prodlevu spolehlivě chránící materiál proti působení ohně
a sálavého tepla. Aplikaci protipožárních nátěrů může
provádět pouze firma, která je zaškolena výrobcem
a prokáže se platným "Osvědčením" společnosti
STACHEMA CZ s.r.o.

FLAMGARD je šedobílá suspenze.

Protipožární nátěr je systémový výrobek. Jako konečnou
vrstvu je nutné použít akrylátový uzavírací krycí lak
S1818,který musí být nedílnou součástí dodávky!

FLAMGARD TRANSPARENT je viskózní nátěr, který je po
zaschnutí průhledný, se světle žlutým odstínem a zachovává
původní kresbu dřeva. V procesu hoření vytváří protipožární
nátěrová hmota svým tepelným rozkladem na povrchu
chráněného materiálu silnou nehořlavou, tepelně izolující
pěnovou vrstvu, která způsobí určitou časovou prodlevu
spolehlivě chránící materiál proti působení ohně a sálavého
tepla.Aplikaci protipžárních nátěrů může provádět pouze
firma,která je zaškolena výrobcem a prokáže se platným
"Osvědčením" společnosti STACHEMA CZ s.r.o.

Spotřeba:

Balení (l):

1 l na cca 6 - 8 m²

0,75; 2,5; 4,5

Spotřeba:

Balení (kg):

Nutný nános celkem
500 g/m² ve 3 - 4
vrstvách, následně
uzavírací vrchní
Krycí lak 80 g/m²

1; 5; 10

Spotřeba:

Balení (kg):

Nutný nános celkem
500 g/m2
ve 2 vrstvách

1; 5; 10; 45

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,75l 8 36 ks 147,00 5,700 C N

2,5l 3 36 ks 409,00 15,900 C N

4,5l 1 36 ks 690,00 26,700 C N

0,75l 8 36 ks 147,00 5,700 C N

4,5l 1 36 ks 690,00 26,700 C N

bílá, slon.kost, šedá, kávová,
čokoládová

žlutá, okrová, oranžová, červená, modrá,
zelená, červenohnědá, okr tmavý, černá

Ligno�x POLYURETANOVÝ
LAK
Jednosložkový polyuretanový
disperzní podlahový lak na dřevo

Je určen pro všechny dřevěné povrchy v interiéru například
dveře, schody, nábytek a dřevěné obložení. Díky vysoké
otěruvzdornosti jej lze použít k nátěrům dřevěných podlah
(parket apod.).
Lak má atest na protiskluznost za sucha i mokra.
Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.

Spotřeba:

Balení (l):

15 - 20 m²/l

0,75; 2,5

Ligno�x EPOXIDOVÝ
DVOUSLOŽKOVÝ LAK
Vysoce odolný dvousložkový
podlahový lak pro interiér

Je určený k lesklým transparentním nátěrům korku, dřeva,
dřevovláknitých desek, překližek v interiéru. Vysoce odolný
zátěžový lak je vhodný na parkety, podlahy, truhlářské
výrobky,OSB desky, tělocvičny a haly.
Lak má atest na protiskluznost za sucha i mokra, je vhodný
pro aplikaci na dřevěné i parketové podlahy, schody
a schodiště. Nátěr je odolný vůči vlivu chemikálií, olejů, tuků,
zásad a je rezistentní vůči řadě rozpouštědel.

Spotřeba:

Balení (l):

12 m²/l

0,75; 5

Ligno�x POLYURETANOVÝ
DVOUSLOŽKOVÝ LAK
Dvousložkový polyuretanový
rozpouštědlový vysoce odolný
podlahový lak pro interiér a exteriér

Je určený k transparentním nátěrům korku, dřeva,
dřevovláknitých desek, překližek v interiéru i exteriéru. Je
odolný proti povětrnosti a je UV stabilní, nežloutne, odolává
bytovým chemikáliím (čisticí prostředky, červené víno
pod.).Lak má atest na protiskluznost za sucha i mokra je
vhodný pro aplikaci na dřevěné a parketové podlahy, schody
a schodiště.

Spotřeba:

Balení (l):

12 m²/l

0,75; 5

provedení objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,75l 8 36 ks 254,00 9,850 C N

2,5l 3 36 ks 715,00 27,700 C N

0,75l 8 36 ks 271,00 10,500 C N

2,5l 3 36 ks 790,00 30,600 C N

bezbarvý lesk

bezbarvý mat

provedení objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,75l 8 36 � ks 240,00 9,300 C N

5l 1 36 � ks 1425,00 55,230 C N
bezbarvý lesk

provedení objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,75l 8 24 � ks 351,00 13,600 C N

5l 1 24 � ks 2180,00 84,500 C N

0,75l 8 24 � ks 356,00 13,800 C N

5l 1 24 � ks 2230,00 86,500 C N

bezbarvý lesk

bezbarvý mat

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

šedobílá 1kg 6 24 ks 243,00 9,400 E N

šedobílá 5kg 1 24 ks 1090,00 42,200 E N

šedobílá 10kg 1 24 ks 2050,00 79,500 E N

bílá 1kg 6 24 ks 249,00 9,650 E N

bílá 5kg 1 24 ks 1110,00 43,000 E N

bílá 10kg 1 24 ks 2110,00 82,000 E N

22 Ceny uvedeny bez DPH, platné k 17.11.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %

nesmí

zmrznout!

barva objem bal. ks
skl.

měs.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

transparentní 5kg 1 6 � ks 1580,00 61,000 E N

transparentní 10kg 1 6 � ks 3060,00 119,000 E N

akrylátový uzavírací lak S 1818 1kg 1 6 � ks 209,00 8,100 E N

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?
Představujeme a zavádíme nový segment Stachema


