
Cetol Novatech
Cetol HLS Plus
Cetol Filter 7 Plus
Cetol BLX Pro
Cetol BLX Pro Top
Cetol BL Unitop
Cetol Wetterschutzfarbe
Cetol Aktiva
Rubbol EPS Plus
Rubbol Satura Plus
Rubbol Primer/Grund Plus
Rubbol BL Ventura Satin
Rubbol BL Satin
Rubbol BL SchnellGrund
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Okolju prijazni sistem
Lazure Cetol BLX PRO in BLX PRO TOP na vodni
osnovi odlikujejo okolju prijazne lastnosti –
nizka vsebnost škodljivih snovi, hitro sušenje in
nevtralen vonj.









Stopnja sijaja: saten sijaj
2Poraba: pribl. 15 m /l

Embalaža: 1 l
Barvni odtenki: skladno z barvno karto

Natural Balance
Obdelava: nanos nerazredèene lazure

s èopièem

OKOLJU PRIJAZEN SISTEM

Vodotopne lazure so visoko prosojne in poudarjajo
naravni videz lesa.

Lazura za les na vodni osnovi Sikkens Cetol BLX-Pro 
je inovativna lazura, ki nudi dolg odprti èas ter ima 
hiter èas sušenja in tako omogoèa super rezultate 
nanašanja tudi v neugodnih vremenskih razmerah. 
Visoka prosojnost lazure poudarja naraven izgled in 
barvo lesa. Izjemno hitro sušeèa lazura, naslednji nanos 
že po 2 urah, zelo dolg odprti èas, odlièna UV in 
vremenska obstojnost, visoka paropropustnost, 
neškodljiva za delo in uporabo, zmanjša èas obdelave 
in poveèa uèinkovitost. 

Uporaba kot enosistemska lazura za balkonske ograje, 
tramove, obloge, lesene fasade, kot temeljni premaz v 
kombinaciji z BLX Pro Top za okna in vrata ali za zunaj.
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Vodotopne lazure so visoko prosojne in poudarjajo

naravni videz lesa.

Znaèilnosti: 

· dolgo obstojna

· obstojen saten sijaj

· lahka za obdelavo

· regulira vlažnost v lesu

· neškodljiva, brez vonja

· premazovanje po 4 urah

Uporaba: 

· v kombinaciji z BLX Pro za okna in vrata. (temeljni premaz BLX Pro 

      vmesen in konèen nanos BLX Pro TOP).

CETOL BLX PRO TOP

Barva za LES na vodni osnovi oz. lazura, satenastega sijaja je 
visoko paropropustna (»les diha«) in primerna za zunanje površine. 
Uporablja se kot konèen nanos za okna in vrata. 

Stopnja sijaja: saten sijaj
2Poraba: pribl. 13 m /l

Embalaža: 1 l
Barvni odtenki: skladno z barvno karto

Natural Balance
Obdelava: nanos nerazredèene lazure

s èopièem

OKOLJU PRIJAZEN SISTEM
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OKOLJU PRIJAZEN SISTEM

Okolju prijazen, prosojen trdi lak s svilnatim sijajem za notranje 

površine.

Uporaba: Kot konèni nanos na fino obdelanem lesu listavcev ali 

iglavcev kot so vrata, okvirji vrat, letve, lesene obloge pohištvo 

...Vodotopen brezbarvni lak za izboljšanje odpornosti in žlahtnejši 

videz premazanih in nepremazanih lesenih delov ter z 

disperzijskimi sredstvi ali laki premazanih površin v zaprtih 

prostorih. 

CETOL BL UNITOP

Znaèilnosti:
- brezbarven,

- brez vonja, ne porumeni,

- preprost za uporabo, se hitro nanese in suši,

- trajno izboljša mehanske lastnosti površine z obèutljivimi premazi, 

- prepreèuje nabiranje neèistoè in olajša èišèenje,

- visokosijajne površine dobijo s premazom èudovit svilnat sijaj, ki je odporen na drgnjenje,

- nanos s èopièem, valjèkom ali brizganjem,
2- poraba Pribl. 15 m /l.
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ALKIDNE SMOLE

NA VODNI OSNOVI

Cetol BLX PRO

Prosojna vodotopna 
barvna lazura s svilnatim
sijajem za zunanje površine

Vodotopna lazura za 
zašèito lesa na prostem
in z nizko vsebnostjo 
škodljivih snovi

CETOL BLX PRO TOP
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Na vodni osnovi:

BLX PRO Top

Cetol BLX PRO

** Zgolj v kombinaciji s premazoma Cetol BLX Pro in BLX Pro Top.
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POKRIVNI LAKI ZA LES IN KOVINO 
NA OSNOVI TOPIL
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POKRIVNI LAKI ZA LES IN KOVINO 
NA VODNI OSNOVI

RUBBOL BL SATIN
Okolju prijazen, hitrosušeè, saten lak na vodni osnovi 
za zunaj in znotraj. 
Produkt je brez vonja, nudi dobro tesnenje pri oknih, je 
visoko elastièen, odlièno vremensko obstojen, ohrani se 
sijaj na površini, ne porumeni, visoko paropropusten, 
lahko se oèisti in je odporen na èistilna sredstva. 
Znaèilnosti:
Rubbol BL Satin je primeren tudi za 
barvanje plastiènih oken in radiatorjev
sijaj premaza je izredno obstojen
zelo paropropusten
odlièno vremensko odporen
visoko elastièen
odporen na T do 80 °C 
izredno barvno obstojen

RUBBOL BL SCHNELLGRUND
Okolju prijazen, vodotopen temeljni in vmesni premaz 
za znotraj in zunaj. 
Material je enostaven za nanašanje in ima dober oprijem. Je 
hitrosušeè, brez vonja, ima dobro polnilno moè in je okolju 
prijazen, za zunaj in znotraj. 
Uporaba:
Za temeljni nanos na lesu pri Rubbol BL Ventura Satin/Rubbol 
BL Satin, nekovinah, nevtralnih ometih in trdi PVC.

RUBBOL BL VENTURA SATIN

Barvni odtenek: bel
2Poraba: pribl. 10 m /l

Embalaža: 1 l, 2,5 l
Obdelava: s èopièem,

valjèkom, 
brizganjem

Stopnja sijaja: saten sijaj
2Poraba: pribl. 13–14 m /l

Embalaža: 1 l, 2,5 l
Barvni odtenki: bela, razliène barve

4041 Color Concept
Obdelava: s èopièem, valjèkom.

Stopnja sijaja: saten sijaj
2Poraba: pribl. 14 m /l

Embalaža: 1 l, 2,5 l
Barvni odtenki: bela, razliène barve 

4041 Color Concept
Obdelava: s èopièem, valjèkom,

brizganjem.
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