
ET/P-901 PRIMER NA AUTOSKLA

ET / A – 902 Activator se používá k èištìní lepených 
povrchù a ke zvýšení úèinkù adheze. Dále pak ve všech 
pøípadech, kdy následným krokem v systému lepení 
autoskel následuje aplikace lepidla WINDSCREEN 
ADHESIVE.

131,-Kè / 30 ml 

ET / A – 902  ACTIVATOR

Nebrusná hmota pro rychlé a 
efektivní odstranìní neèistot z 
karoserie vèetnì hmyzu
583,- Kè / ks  

POLISHING CLAY

         - ÈISTÍCÍ BLOK

L e m o v a c í  p á s k a  ( p o d  
g u m o v á  t ì s n ì n í )  k  
zamaskování oken a dveøí 
automobilù . 
Rozmìr 50 mm x 10m.
354,-Kè / balení 

Netkaná utìrka, urèená k odstranìní jakéhokoli prachu 
po broušení. Cena: 16,-Kè /ks

150mm x 25mm - brusný 
leštící kotouè vyrobený z 
p o l y u r e t a n o v é  p ì n y,  
pøipevòuje se  systémem 
„ ve l c ro “ .  Použ í vá  se  
zejména v kombinaci s 
jemnou smìsí ETALON    
ET 1002.

9,-Kè / balení 10

TRIM MASK

LEŠTÍCÍ DISK

ORANŽOVÝ MEDIUM 

VOSKOVÁ UTÌRKA

BLUE 

1.LIGA  V INTERIÉROVÝCH NÁTÌRECH ! ! !  

WATER BORNE
EKONOMICKÉ ØEŠENÍ

PRO VÁŠ INTERIÉR

INCHROMANEWS
Vážení obchodní pøátelé,

dostává se Vám do ruky první èíslo ètvrtletníku INCHROMA NEWS, ve kterém Vám pøedstavujeme
novinky  a nìkteré zajímavé produkty z našeho sortimentu, s kterými stojí za to se seznámit.

Nová øada akrylátových sprejù 
HB BODY  v balení 400 ml. 
Tyto spreje  se vyznaèují velice 
dobrou krycí schopností a  
vydatností . Barevná škála  
vychází z populárních odstínù 
vzorkovnice RAL. K dispozici 
jsou níže uvedené odstíny.
    
RAL 1007, 1015, 1018, 1021, 
1023, 2004, 2008, 3000, 3002, 
3003, 3020, 5003, 5005, 5010, 
5012, 6001, 6005, 6018, 6029, 
7011, 7046, 7040, 8002, 8007, 
8011, 8017, 9005 èerný lesk, 
èerný satén, 9006, 9010 bílý 
lesk, clear coat

V DISTRIBUCI OD BØEZNA 
55,-Kè / 400ml 

Rychleschnoucí saténová barva 
urèená k aplikaci na povrchy z umìlé 
hmoty (nárazníky, zrcátka, spojlery) 
mimo polyethylenových. Mùže být 
použita jako základ nebo  vrchní 
barva.
299,-Kè  / 1L

Urychlovaè TURBO AX 715  je 
speciální katalyzátor, který 
podstatnì urychluje schnutí a 
poskytuje vìtší tvrdost všech 
2K základù, transparentních 
lakù a 2K emailù. Smìs je 
pøipravena k použití po pøidání 
4 šálkù TURBO AX 715 do 1L  
laku. Napøíklad dobu vytvrdnutí 
l a k u  C 4 9 4  U LT R A H S   

ozkrátíme na 15 minut / 60 C  a 
dosáhneme jeho rovnomìrné 
a vysoké tvrdosti.  

209,-Kè / 500 ml

AQUAFERM-350  je 100% akrylátový 
t ó n o v a t e l n ý  v o d o u  ø e d i t e l n ý  
penetraèní nátìr pro venkovní i vnitøní 
pov rchy.   Vhodný  p ro  nové  
vápenocementové omítky, beton, 
vytmelené povrchy, cihly, zdivo a jiné 
porézní podklady. 

Vhodný pod emulsní i akrylátové nátìry i alkydové emaily a dále pod 
omítkové smìsi. Obsahuje speciální komponenty proti „postøíkání“.  
Vyznaèuje se velmi vysokou vydatností, rychlým schnutím, velmi dobrou 
pøilnavostí. Úèinnì zpevòuje a stabilizuje povrch. Vzhledem k možnosti 
vytvoøit i velmi syté odstíny dochází u  barev se zhoršenou krycí 
schopností k úspoøe pøi aplikaci  vrchního nátìru.   
Je pøetíratelný po 4 hodinách.  K dodání je v odstínu bílém a 
transparentní bázi urèené k tónování velmi sytých odstínù . Pomocí 
tìchto dvou bází lze namíchat  23898 odstínu z mixi systému  
ColorTouch.
Mícháme dle vzorkovnic MOMENTS, NCS 2, EUROTREND (HELIOS, 
HET, COLORLAK) , RAL, MONICOLOR NOVA 720 (TIKKURILA, 
HELIOS),  DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, BERLING, BENJAMIN 
MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, 
VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN 
WILLIAMS.
 
106,- Kè / 750ml ,  405,-Kè / 3L,  1286,-Kè / 10L

IRIDA SPREJE 

BODY 411 BUMPER PAINT

TURBO AX 

TÓNOVATELNÁ PENETRACE

AQUAFERM – 350 

Øešení pro všechny

odstíny se zhoršenou

krycí schopností !

DECONYL E-30
100% MATNÝ VINYL

DECONYL  E-30 je vysoce kvalitní 
vinylová emulsní malíøská barva 
matného vzhledu pro vnitøní i vnìjší 
použití, øeditelná vodou. Po dùkladné 
pøípravì povrchu vhodná i pro venkovní 
použití. Aplikuje se  na nové i staré 
povrchy jako vápenocementové omítky, 
sádrokarton, beton, døevotøísku  a  
povrchy  upravené stìrkou.

WATER BORNE je  d ispersn í  
otìruvzdorná malíøská barva s 
vysokou bìlostí pro vnitøní použití, 
øeditelná vodou. Aplikuje se  na nové i 
staré povrchy jako vápenocementové 
o m í t k y,  b e t o n ,  s á d r o k a r t o n ,  
døevotøísku a povrchy upravené 

Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí 
schopnost, vydatnost  a pøilnavost.  Poskytuje hladký matný povrch. 
Jednoduše se aplikuje, rychle schne.  Je omyvatelná vodou a bìžnými 
èistícími prostøedky. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost  a pøilnavost.  
Poskytuje hladký matný povrch. Jednoduše se aplikuje, rychle schne.  Je 
omyvatelná vodou a bìžnými èistícími prostøedky.
K dodání bílá a dalších 23898 odstínù z mixi systému  ColorTouch . 
Mícháme dle vzorkovnic MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL,  
DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, TIKKURILA, BERLING, BENJAMIN 
MOORE,  CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, 
VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN 
WILLIAMS.
Jako pøíklad maloobchodní ceny uvádíme napø. odstín z kolekce NCS 
S2570-Y90R 708,-Kè s DPH / 3L, S1080-Y50R 3L/ 722,-Kè/ 3L, 
S0505-R40B 446,-Kè/3L, S1010-G50Y 455,-Kè/3L.
Uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH
s 35% marží pro maloobchod.

stìrkou.  Má vysokou krycí schopnost, vydatnost  a pøilnavost.  
Jednoduše se aplikuje, rychle schne.  Vyniká velmi dobrým difuzním 
odporem.   
Bílá a dalších 17488 odstínu z mixi systému  ColorTouch. Mícháme dle 
vzorkovnic MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL,  DULUX, SIKKENS, 
VIVECHROM, TIKKURILA, BERLING, BENJAMIN MOORE,  
CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT 
& LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS.
Bílá  99,-Kè /5kg
Míchané odstíny od 110,-Kè /5kg 

ET / PU 7200 je jednosložkové, velmi rychle zasychající polyuretanové 
elastické lepidlo – tìsnìní s možnostmi použití v øadì oborù. Používá se 
zejména pøi prvovýrobì a opravách dopravních prostøedkù. Odolává 
vibracím, snadno se aplikuje a roztírá štìtcem,  má vynikající pøilnavost k 
holému kovu i existujícímu laku  a je pøelakovatelná vìtšinou lakovacích 
systémù. Po vyzrání má vysokou pevnost a pružnost.
Tento výrobek je používán v prvovýrobì v automobilkách FIAT, LANCIA, 
ALFA ROMEO. Odstíny :bílá, èerná, šedá.

Vlastnosti : 
-Velmi rychlé zasychání 
-Pøelakovatelná v krátké dobì vodouøeditelnými i rozpouštìdlovými                           
barvami 
-Snadno zpracovatelná –  roztíratelná štìtcem
-Dobrá odolnost dynamickému napìtí 
-Lepí a souèasnì tìsní 
-Stále flexibilní 
-Tlumí vibrace a hluk

129,-Kè / 310 ml cartridge

ELASTICKÁ POLYURETANOVÁ LEPÍCÍ A TÌSNÍCÍ HMOTA 

ET/PU -7200 1K  ET/W-9000 je profesionální lepidlo autoskel 
používané v prvovýrobì a autoopravárenství (opravy 
osobních a nákladních automobilù, autobusù, 
traktorù, kolejových vozidel, apod.).
Používá se také pro konstrukèní lepení plastových 
dílù automobilù. Schne velmi rychle, je vysoce odolné 
proti stárnutí a UV záøení. Má antikorozní úèinky, je 
pøelakovatelné a snadno se aplikuje. Tento výrobek je 
používán v prvovýrobì v automobilkách FIAT, 
LANCIA, ALFA ROMEO.
Odstín èerný.

Vlastnosti : 
-Jednosložkový polyuretan
-Snadno se aplikuje a rychle schne.
-Výborná stabilita a antikorozní úèinky
-Splòuje nejpøísnìjší bezpeènostní kritéria
169,-Kè / 310 ml cartridge

PU WINDSCREEN ADHESIVE ET/W-9000

JEDNOSLOŽKOVÉ

POLYURETANOVÉ ULTRA

RYCHLÉ LEPIDO AUTOSKEL

ET / P – 901 je èerný primer, který je výslovnì urèen jako 
keramické pojivo pro lepení autoskel. Lepidlu také poskytuje 
ochranu vytvoøením clony proti škodlivým UV paprskùm, které 
by jinak lepidlo znehodnotily. Podporuje rovnìž úèinnost 
adheze. Používá se k pøípravì oèištìného èelního skla a 
pøíruby karoserie pøí zasklívání. Slouží jako základní vrstva 
pro lepidlo  autoskel WINDSCREEN ADHESIVE, a to k 
pøípravì ploch na stranì autoskla i laku.

159,-Kè / 30ml

... nátìrové systémy
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WATER B O R N E



INCHROMANEWS

Velcro disky  urèené hlavnì pro 
au tomob i l ový  p rùmys l  a  
strojírenství.  V porovnání s 
øadou 510 je životnost tìchto 
diskù o 30% vyšší. 

V souèasné dobì jsou k dispozici  
rozmìry : 

Nová øada brusiva  820 

150mm / 9 dìr
P 80       5.60,-Kè/ks,  
P120      5.30,-Kè/ks
P150      5.30,-Kè/ks
P180      5.30,-Kè/ks
P240      5.30,-Kè/ks
P320      5.30,-Kè/ks
P400      5.30,-Kè/ks

Brusný papír pro døevozpracující 
prùmysl se zrnem ALOX (aluminium 
oxide)  v šíøce 150 mm. Tento produkt 
není uveden v našem novém ceníku 
pro rok 2009.  Jedná se o brusivo  na 
papíøe šíøka 150 mm v návinu 25 m. 

V souèasné dobì jsou k dispozici tyto 
zrnitosti :  

Pásy / role  DUROFLEX 330

šíøe 150 mm 

AKRYLÁTOVÝ STAVEBNÍ TMEL  STOCOFIN
Pøicházíme s nabídkou inovovaného 
materiálu pro tmelení døeva, omítek a 
betonu.
STOCOFINem nahrazujeme výrobek 
STOCOCRYL jehož distribuci jsme 
ukonèili.
Pøedností nového produktu je 
zejména vyšší vertikální stabilita, 
snadnìjší broušení a rychlé schnutí . 
STOCOFIN je vhodný jak pro vnìjší 
tak i pro vnitøní použití. 

Snadno se aplikuje, nepraská a lehce se brousí. Výsledkem je velmi 
hladký povrch. K dodání v odstínu bílém.

 

 

 

TLOUŠ�KOMÌRY A TESTERY KAROSÉRIÍ

MG-101

MG-105

MG-411w

MG-401w

MG-405w

Pøístroj Použití Mìøená velièina Pøesnost Rozsah

Tester karoserií bez displeje
Pøístroj kapesní velikosti, umožòující mìøení nemagnetických
vrstev (laku, glazur, fólií, plastu) ležících na feromagnetickém

povrchu (oceli).
 Umožní kontrolovat napøíklad, zda byl vùz nalakován opakovanì,

a nebo zda byla karoserie opravena po autonehodì

síla nevodivé vrstvy

0 ÷ 150 µm
150 ÷ 200 µm  
200 ÷ 350 µm   
350 ÷ 500 µm   

500 ÷ 1000 µm 
1000 ÷ 1200 µm

MG-101 5%

Tlouš�komìr s displejem
Pøístroj kapesní velikosti, umožòující mìøení nemagnetických
vrstev (laku, glazur, fólií, plastu) ležících na feromagnetickém

povrchu (oceli).
 Umožní kontrolovat napøíklad, zda byl vùz nalakován opakovanì,

a nebo zda byla karoserie opravena po autonehodì

MG-105 síla nevodivé vrstvy ±2ìm ±3 % 0  1000 µm÷

Tlouš�komìr s displejem
 Je užíván pro pøesná mìøení tlouš�ky nemagnetické

vrstvy na magnetickém podkladu
MG-411w síla nevodivé vrstvy

síla nevodivé vrstvy

síla nevodivé vrstvy

3% 0  1999 µm÷

MG-401w

Tlouš�komìr s displejem
 Je užíván pro pøesná mìøení tlouš�ky nemagnetické

vrstvy na magnetickém podkladu
±1ìm ±1%

0 ÷ 2000 µm
nebo

0 ÷ 80 mils

MG-405w

Tlouš�komìr s displejem. 
Pøesné mìøení tlouš�ky vrstvy laku, plastu – izolaèní vrstvy

na oceli, hliníku, mosazi nebo mìdi.
 Automatické urèení typu povrchu.

Pro ocelové podklady:
1%  1 µm, (  0.03 mils.) 
Pro hliníkové podklady:
1% 2 µm ( 0.06 mils.)

0 ÷ 2000 µm
nebo

0 ÷ 80 mils

w – vodìodolné provedení 

1889,-

3189,-

7059,-

10829,-

15935,-
Ceny bez DPH

Jsou urèené pro mìøení tlouš�ky laku nebo jiné izolaèní vrstvy na magnetickém nebo nemagnetickém, ale vodivém podkladu. Pøístroje se vyznaèují 
díky použití znaèkových komponent vysokou kvalitou, velmi pøíznivou cenou, malými rozmìry a nízkou hmotností. Pøístroje øady 100 a 400 jsou 

používány jak k mìøení v terénu, tak i laboratoøi.
 

20,- Kè / m
17,- Kè / m
16,- Kè / m
16,- Kè / m
16,- Kè / m 

P40
P60
P80
P100
P120

INCHROMA NEWS, ètvrtletník novinek spoleènosti Inchroma. Vydává Inchroma s.r.o. , Louèky 129, 79316 Zátor, tel.: 554 625 700, fax: 554 625 934.
Veškeré vyobrazené výrobky dodává Inchroma s.r.o. , www.inchroma.cz. Uvedené ceny neobsahují DPH.

Grafická pøíprava a tisk Rekont Bruntál, tel.: 608 722 868, www.rekont.eu. 

50,-Kè / 400g,  80,-Kè / 800g,   316,-Kè / 5kg
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