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Racolor27

Baco or27 ]e 2 kompónentni
EP nátěr bez iedidla, s dobró!

účinnostiprcl p isn',

Bacolor27
Faco or27 ]e 2-z ožkový EP náter

b€z ried]d a. s dobíóU
úč nnošlóu ploti p esn am

Rat0lon &n*u.

Povlaky stěn a
nátěrové systémy
Raco or 27 Nátěrové systémy se použíVají bud'jako

]-komponentní (Racolor 33) nebo jako

2-komponentní nátěry (Racolor 27) se
zvýrazněnýnr íungic dnírn úč]nkem.

RamUr Povlak stěny ie Vytvořen jednou Vrstvou

sk|eněné rohože a mnimá]ně dvěma
krycílT pov aky Raco|or 27

Racolor27 Vynika]ící Zakrytí a ochrana podlah a
stěn z rnater álů VáZaných cementem V

moknich provozech,

Raco]or 33 Je Vhodný pro aplikaci na Veškeré stěny
V potrav,,]arských provolecl^,

Ban]ur PoUžtí při max málních požadavcích na
čistotu a hygienu,

Vlhké prostory bez plísní?

Jednoduché a hyg enické řešenís použitím Racoloť
27, umožňuje Ve|mi dobré čištění stěn, stropu a
pod ah,
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Nátery stien a náterové
systémy
Facoor27 Racolor Náierové systémy sa použíVa]í

bud'ako 1-Zložkové (Raco or 33) alebo
aka 2-zložkové nátery (Racolor 27) so
zVýraznenýrn fungicidnym účinkon,],

Ramur Náter steny ie Vytvorený jednou VrStVou

sklenej rohože a m nimá|ne dvoma kry-
cími nátermi Racolor 27

Racolor 27 Vyn kajúce pokrytie a ochrana pod|áh a
st]en Z maieriálov Viazaných cementom
V moknich prevádzkach,

Racolor 33 Je Vhodný pre ap ikáciu na Všetky steny
V potrav nárských prevádzkach,

Bamur Použitie pri max n]á]nych požiadavkoch
na čistotu a hyoienu,

Vlhké priestory bez plesní?

Jednoduché a hygienické riešenie S použiiím
Racolor 27, umožňuie Vel'mi dobré čisten e st en
stropu a podláh.



o
Racoloř33

Biá d spežni bafoa s účinnou ochla-
no! prcl pisn p@ slropy a slény V

ciivých/choulosiivých ploÝózech,

Bacolor33
B élád sperzná ialba s úóinnou

ochíanou prot] p ésniam píe šlíopy a
sleny V citlvých pliés1oloch,

Použití Racolor 27

Pro rychlé a trvalé pokryií, se Zabezpečením Vyso-
kého počtu barevných pigmentů, Pro bezpečnou
ochranu betonu a Zd]Va postačují2 až maximálně 3
nátěry při spotřebě od ca 500 g/m2.

Raco|or 27 Je propustný pro Vodní páry a může být
aplikován .la ,Zelely beton., i na "čers-
tvé" ZdíVo,

Ra]olal 27 Je k dodání V 6 stupních Standardních
barev dle systému BAL, od světlé slono-
Vé kost] RAL 1015 až po čistě bílou BAL
92010.

Raco]or 27 Je registrován pod
615084/617363.

Použité suroviny garantují Vynikající odolnost Vůči

otěru za mokra, jako důležitý předpoklad pro č]stění
čistícírni stro] nebo Vysokot]akým aparáty, Dají Se
použít Veškeré běžné obchodní alkalické a kyselé
čistící prostředky,

Pro ap]jkaci Racolor 27 se smíchají komponeniy
pryskyřice a tvrd]dla a nanesou se pomocí Válečku
a štetce,

Použití Racolor 27

Pro rychle a t.Vale pokM,e. so Zabezpečenir Vy-

Sokého počtu farebných pigmentov Pre bezpečnú
ochranu betónu a muriva postačUjú 2 až 3 náIéry,
pri spoirebe od ca 500 g/m2.

Racala( 27 Je p.iepustný pre vodré pary a móže
byť ap]ikovaný na "Ze]ený beton, ina
.čerstvé, muriVo.

Racolor 27 Je k dispozícii V 6 stupňoch štandard-
ných far eb pod]'a sysiérnu RAL, od
svetlej slonovej kosti RAL 1015 až po
čisto bjelU RAL 92010,

Raco]or 27 Je registrovaný pod BAG Nr-

615084/617363,

Použité sUrov ny garantujú vynikaiícu odo nosi Voči
oieru Za mokra, ako dóležiiý predpok ad pre čiste,
nle čist acjnr stroimi a ebo Vysokotlakýrni aparátmi,
Dajú sa použť Vštky bežné obchodné alkalické a
kyslé č st ace prostr edky,
Pre apjkáciu Racoloí 27 Se Zm ešajú komponen-
ty ž V ce a tvrdid a a nanesú sa pomocou Vačeka
a štetca,

BAG

Raco|or je registrovaný pod BAG. Nr 611500, tak-
tiež je schválený ŠVajčiarskou odbornou skúšo-
bňou .EidgenóSsiche Fachstel|e fůr Beiriebs- und
Landtechnik in Tánlkon TG" ako povolený náter V

mliekárenských prevádzkach.

Pro čistotu v potravinářských Pre čistotu v potravinárskych
a nápojářských provozech: a nápojárskych prevádzkach:
Racolor 33 zastaví s Racolor 33 zastaví s
konečnou platností koneěnou platnosťou
nebezpeěí výskytu plísní nebezpeěie v,ýskytu pliesní

Racolorje registrován pod BAG, Nr,611500, rovněž

tak ]e schválený Švýcarskou odbornou Zkušeb-
nou "Eidgenóssiche Fachstelle fúr Betriebs- und
Landtechn]k in Tánikon TG" iako povolený nátěr V

mlékárenských provozech,



o

o
NátěíoVý systém aacolor 27 a

Racolor 33 s ochranóU přotip]isn

Náterový s}stéň Rácolor 27 a

Racolor33 s ochranou p@iip e am

Dobrá kvalita Racolor 3il garantuje Vynikaiící účinky
Ve Všech oblastech použití|

1, Vysoký obsah plniva způsobuje tak u/sohý stupeň
kMí, že je možno před nátěrem přidat ještě Vodu.

2. Vysoký podíl bí]ých pigmentů zwrazňu)e krycí
schopnost a snižuje počet potřebných nátěrů,

3. Použité Smésre oojvo "poymerysat, Umožňule
\^ibornou stálost, obzvláště V mokry7ch provozech.

Natřené plochy mohou být bez problému čištěny Za
mokra.

Dobrá kvalita Racolor 33 garantuje lynikajúce účinky
Vo Všetkých ob]astiach použit]a:

1. Vysoký obsah plniva spósobuje tak lysoký siupeň
krytia, že je možné pred náterom pr]dať ešte Vodu.

2. Vysoký podiel bielych pigmentov Z\^irazňuje kryciu
schopnosť a Znižuje počet potrebných náterov

3, Potžhe zn,esné plrivo .polyŤerysal,. LmožňU_e
\^ibornú stáiosť, obzvlášť V moknich prevádzkach.
Natrďé plochy móžu bť bez problémov čistené Za
mokra.

Jistota zaručené čistoty - lstota zaručenei čistoty -
dlouhodobě
Racolor 27 a Racolor 3í} se dodáVají V pral(tichých

oválných Vědrech z Urnělé hmoty, Mohou blh zpraco-
Vány Válečkem aplikacípřímo z vědra.

DetainínáVod k aplikaci najdete na každém oba u.

dlhodobo
Racolor 27 a Racolor 33 sa dodáVajú v praktických
oválnych Vedrách z plastickej hrŤroty, [,/]óžu bť spra-
cované Valčekom aplikáciou pr]amo Z Vedra.

Detai]ný náVod k aplikáci ná]dete na každorn obale.

l přes ochranu by se
nemělo zapomenout na
zbarvení Racolor
oba produkty jsou k dostání Ve čtyřech použitelných

barvách, Při větších plochách může být na přání
Zákazníka sjednán barevný odstín.

Nezabúdajte na yýber farby
náteru Racolor
oba produldy sú k dispozícii V štyroch použte|ných
barvách. Pri Váčších plochách móže byt na želanie
zákazníka pr ravený aj iný farebný odtieň,

RAL 7038 RAL 90]0RAL ]0]3 RAL 6019

A.há,oVě š.da i A.hálólo šedá
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Bamúl]e pov ak slěny, jež vyÝinulá

frma Radix ktéry žnaňenlě splňui€

Veškeré požadavky lýka]ióise hyg eny

V polravnářském a nápó]ářškém

prŮúysh,

Bamlr]e náiersteny, któď VyV n! a

Jirma Fad x a kton/znam€nte
špiňá ýšelky pož adavky. týka]úce

sa l]yg eny ý poirav nárskom a

nápo]á6kóm premys e

O
Transpar€n1ni pi po]€nl

poilubnióh lozvodů

Tranšparetné prpó]en€
potlubných rozvodov

Ramur - ideální povlak stěn Ramur - ideálny náter stien
pro potravinářský průmysl pre potravinársky priemysel

o

,.a
Náš povlak stěny Ramur je nejen Velice dobni s\^7m

systémern, ale ie \^ýhodný také Z eko ogického h ed s-
ka a též pokud se iýče úspor čistících prostředků,

Ramur nacháží ideá|ní použití tam, kde isou k|adeny

maximálni požadavky na čistotu a hyg enu. Posk\,,tuje

dobrou tepe nou izoaci, působí\^i,borně fung cidně a

ie proto Vhodný obzvláště pro ]ntenzVně čistte né pro

story takjakje ob\rykle doporučováno V potrav nářství

a nápojovém průmyslu,

Ramur splňU]e sarnozřeinrě Veškerá doporučení EU V

tomto směru,
Ramur - je bezesrpáro\47 povlak stěny, bez redidel a

na Vodní EP-bázi, kiery je Vyztužený sk olaminátovou

rohoží, Díky svému bezporéznímu a dobré čistite né-

rnu povrchu je Ramur stá|e Více a Více použíVán místo

keranrických obkladů, neboť tírnto odpadaií problémy

se spáram , Al se jedná o beton, omítku nebo jiný typ
povrchu, dá se náš stěnouý povak Ve Všech přípa-

dech Velce dobře nanášet, Ramur může qh dokonce
aplkován přímo na izolačnídesky, což má ]ednu pod-

statnou VýhodU při povlakování stěn kl]matZovaných
prostorů a chladících boxů,

Náter stien Ramur je njeen Velice dobni svojim sys-
témom, ale je Vyhodný tiež Z ekologického hl'adiska a
tiež čosa týka úspor čistiac ch prostriedkov
Ramur nachádza ideá ne použitie tam, kde sú kladené
maximá ne požiadavky nač siotu a hygienu. Posk}tuje
dobrú tepe nú izo|áciu, pósobí \^iborne fung cídne a

]e proto Vhodný obzvlášť pre intenzíVne čistitelné prie-

story, tak ako je oblykle doporučované V poiravinár-

stve a nápojovorn prien]ys e,

Ramur spíňa samozrejme všetky doporučen a EU v
tomto smere,
Ramur , je bezšpárový náter stien, bez riedid el a na
Vodnej EP-báZ, ktory7 je \rystužený sklolaminátovou
rohožou. Vd'aka svojrnu bezporéznemu a dobre čisti-
Ie re^]u povrchu e Bamur stae V ac a Viac poJžlva"]y

nam esto keramických obk|adov, lebo týmto odpada-

iú problémy so špárami. Či sa ]edná o betón, omietku
alebo ný typ povrchu, dá se náš náter Vo Všetloich
prípadoch Ve'mi dobre nanášať, Ramur móže byt

dokonce apl]kovaný priamo na izoačné dosky, čo rná

iednu podstatnú Výhodu prináteroch stěn klimatizova-
ných priestorov a chladiacich boxov

Ramur:
], Nanesen e Zákadného náteru Z epoxdovejžVice,
2, ZabJoovalie špec al,ej s( o arlnátove ,o"ože,

3, Náter s Racoor27 (min rná ně 2X)
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Zhotovenístěnovéhopovlaku Zhotovenienáterusteny
Ramur:
1 , Nanesení Zák ad ního nátěr! Z epox dové pryskyřice,

2. zab-da\lar 5pecalr sklola. inatové,o,ože,

3, Nátěr s Racolor 27 (minimálně 2X)


