
Технически характеристики

COLORLINE®

vnitřní natónovaný malířský nátěr
Farebný maliarsky náter | Colorline színes falfesték | 

КОЛОРЛАЙН, ЦВЕТЕН

Otěruvzdorný vnitřní malířský nátěr s výbornou kryvos�. Používá se pro malování stěn

a stropů v interiérech. Vzhled nátěru je matný.

Vnútorný maliarsky náter odolný voči oteru má výbornú kryciu schopnosť.  Používa sa na

maľovanie s�en a stropov v interiéroch. Vzhľad náteru je matný.

Dörzsálló, egyrétegű, színes beltéri falfesték. Színtartó, ma� lélegző bevonatot képez.

Könnyen festhető.  20 színárnyalat és a fehér keverésével 64 kerese� színárnyalat keverhető

ki. Kiszerelés: teszter 200g, 1 L, 2,5L és 5+1/2L

Боя за вътрешно боядисване на стените, с отлични покриващи свойства и с добра

устойчивост против изтриване. Използва се за боядисване на стени и тавани на закрито.

С матов външен вид.
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• stálobarevný • otěruvzdorný • paropropustný • vysoce kryvý
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8–10m2/ kg

v jedné vrstvě

egy rétegben
8–10m2/ kg

v jedné vrstvě

egy rétegben
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Natónované vnitřní malířské nátěry
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Balení: PE kbelíky 200 g tester, 1,5 kg, 4 kg, 7+1 kg ZDARMA
Odstín: 22 odstínů
Podklad: vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokartony

a papírové povrchy
Aplikace: štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost: 1 kg/8-12 m2 – při jedné vrstvě
Řed. a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční lhůta: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení 

při skladování +5 - 20 °C
Specifická rizikovost: není

Jen z Colorline® 22 základních

odstínů a bílé můžete 

nabídnout svým zákazníkům 

68 nejžádanějších 

moderních odstínů.

Krémová

plný tón 1:1 s bílou01 

Vanilka

plný tón 1:1 s bílou02 

Bílá čokoláda

plný tón 1:1 s bílou03 

Caffé La0e

plný tón 1:1 s bílou04 

Slunečnice

plný tón 1:1 s bílou05 

Pomeranč

plný tón 1:1 s bílou06 

Meruňka

plný tón 1:1 s bílou07 

Mandarinka

plný tón 1:1 s bílou08 

Azurová

plný tón 1:1 s bílou09 

Levandulová

plný tón 1:1 s bílou10 

Světle šedá

plný tón 1:1 s bílou11 

Grafitová šedá

plný tón 1:1 s bílou12 

Nugátová

plný tón 1:1 s bílou13 

Korálová červeň

plný tón 1:1 s bílou14 

Vínová Bordeaux

plný tón 1:1 s bílou15 

Terraco6a

plný tón 1:1 s bílou16 

Lososová

plný tón 1:1 s bílou17 

Růžová

plný tón 1:1 s bílou18 

Horská louka

plný tón 1:1 s bílou19

Aloe Vera

plný tón 1:1 s bílou20 

Chystáte se malovat barevně či bíle? Hledáte vhodný
nátěr, který nabízí jednoduchou aplikaci, nízkou spotřebu
barvy, dobrou kryvost, stálobarevnost i po několika
letech, moderní požadované odstíny a především
v dnešní době přijatelnou cenu!!! 

Pak si vymalujte našimi interiérovými barvami
COLORLINE®, které přesně toto  splňují. Barvy
COLORLINE® díky své formulaci, využití moderních
surovin a technologií  nabízí vysokou kvalitu nátěru
a řadu výjimečných vlastností:

• Vysoká kryvost již v první vrstvě 
• Stálobarevnost i po několika letech 
• Paropropustnost – nátěr neuzavírá podklad
• Odstíny jsou díky kvalitním pigmentům stále svěží

a čisté i po několika letech 
• Široký výběr ze 68 odstínů u našich prodejců 
• Snadná aplikace válečkem – barvy po zaschnutí

nenechávají stopy po vedení válečku či štětce – můžete
malovat všemi směry! 

• Platí naše doporučení: Jen otevři, zamíchej a maluj!!

A Colorline állvány a TOP 10 
legkedveltebb színárnyalatot kínálja 2,5L

kiszerelésben.

Színárnyalatok: Vanília, Caffé Latte, Na-
praforgó, Narancssárga, Mandarin, Azúr-

kék, Korálpiros, Bordeaux, Hegyi mező,
Aloe Vera, Fehér

Mindenkinek az első 44 db 2,5L kiszere-
lés rendelése esetén az állvány ingyenes

Odstíny: Krémová, Vanilka, Bílá čokoláda, Caffé Latte,
Slunečnice, Pomeranč, Meruňka, Mandarinka, Azurová,
Levandulová, Světle šedá, Grafitová šedá, Nugátová, Korálová
červeň, Vínová Bordeaux, Terracotta, Lososová, Růžová, Horská
louka, Aloe Vera, Cherry, Pistácie

Színárnyalatok: Krém, Vanília, Fehér Csokoládé, Caffe Latte, 
Napraforgó, Narancssárga, Barackszínű, Mandarin, Azúrkék,
Levendula, Világos szürke, Grafitszürke, Nugátszínű, Korálpiros,
Bordeaux, Terrakotta, Lazacszínű, Rózsaszín, Hegyi mező, 
Aloe Vera,  Cherry, Pisztácia

Stojan Colorline nabízí výběr 
10-ti nejprodávanějších barevných 

odstínů v 4 kg balení.

Odstíny: Vanilka, Caffé Latte, 
Slunečnice, Pomeranč, 
Mandarinka, Azurová, 

Korálová červeň, Vínová 
Bordeaux, Horská louka, 

Aloe Vera + Bílá.

Pro každého prodejce při prvním 
objednání 10 odstínů a bílé 
v celkovém množství 44 ks

PRODEJNÍ STOJAN ZDARMA.
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200 g tester, 1,5 kg,
4 kg, 7+1 kg

(tester 200g, 2,5L, 5+1/2L)

22 colours aplication water +5 – 25 °C
24 months
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