
SOKRATES napouštědlo professional
Akrylátové mikromolekulární napouštědlo na dřevo

      venkovní i vnitřní prostředí
       účinně chrání dřevo před dřevozbarvujícími houbami a dřevokazným hmyzem
       ukotvuje následný nátěr a zlepšuje trvanlivost celého nátěrového systému
      reguluje vlhkost dřeva
       po přebroušení poskytuje kvalitní podklad pro základové barvy

SOKRATES napouštědlo SPECIAL
hloubkové napouštědlo alkydové na dřevo

       
   venkovní a vnitřní prostředí
       napouštědlo je certi�kováno v rámci nátěrového systému na
   stabilní konstrukce – okna, dveře
       představuje účinnou bariéru proti pronikání vody
       účinně chrání dřevo před dřevozbarvujícími houbami a dřevokazným hmyzem
       zlepšuje přilnavost i trvanlivost celého nátěrového systému

Napúštadlá  SOKRATES

SOKRATES předpenetrace
předpenetrační prostředek pro dřevěné podklady
       
   
   venkovní a vnitřní prostředí
       vynikající penetrační schopnost
       po zaschnutí dobrá brousitelnost
       sjednocuje podklady pro barevná napouštědla
       nové a staré truhlářské výrobky
       významným způsobem ukotvuje nátěrový systém a zvyšuje jeho životnost



SOKRATES lazura
zesíťující, silnovrstvá, termoplastická akrylátová lazura pro venkovní i vnitřní použití

      certi�kace v rámci nátěrového systému pro stabilní konstrukce – okna a vchodové dveře
       použití pro venkovní a vnitřní prostředí
       obsahuje kombinovaný UV �ltr a stabilizátor nátěrové hmoty
       dokonale �exibilní trvanlivé �lmy

SOKRATES lazurit FORTE
Emulze modi�kovaného lněného oleje

       
   venkovní a vnitřní prostředí
       chrání dřevo před dřevozbarvujícími a dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem
       obsahuje kombinovaný UV �ltr
   vynikající penetrační vlastnosti
       minimalizuje pronikání vlhkosti do dřeva
       10 základních odstínů
       chrání životní prostředí

Lazúry SOKRATES

 SOKRATES Lazurit PLUS
lazurovací lak alkydový - zesíťující

       pro venkovní a vnitřní prostředí
       professionální a hobby účely
       chrání dřevo před dřevozbarvujícími houbami a dřevokazným hmyzem
       propůjčuje dřevu příjmný sametový povrch silně odpuzující vodu
       obsahuje UV �ltr a stabilizátor nátěrové hmoty
       chrání životní prostředí



SOKRATES Aqua�n Plus
akryl-polyuretanový lak vnitřní - ředitelný vodou

       certi�kace Vyhl. MZ ČR č. 84/2001 Sb. – hračky pro děti do 3 let
       pro vnitřní nátěry
       neobsahuje N-Methyl-2-pyrrolidon
       používá se jako základní i vrchní lak
       vynikající přilnavost k podkladu
       s odolností proti praskání
       rychleschnoucí, bez zápachu

Laky SOKRATES

 SOKRATES Aqua�n Plus pro�
AKRYL-POLYURETANOVÝ LAK PRO VNITŘNÍ NÁTĚRY DŘEVĚNÝCH PODKLADŮ.

       certi�kace Vyhl. MZ ČR č. 84/2001 Sb. – hračky pro děti do 3 let
       pro vnitřní nátěry
       neobsahuje N-Methyl-2-pyrrolidon
       používá se jako základní i vrchní lak
       vynikající přilnavost k podkladu
       s odolností proti praskání
   rychleschnoucí, bez zápachu
       POUZE PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

SOKRATES S 119
akryl - polyuretanový lak vnitřní

       profesionální použití
      nátěry dokonale lesklé nebo s hedvábným matem
      tvrdé, ale pružné nátěry bez dolepu
      rychleschnoucí, bez zápachu
      vynikající přilnavost k podkladu
      odolnost na bytové chemikálie
      nebarví podklad do žluta
     zesíťující povrch

SOKRATES MOVIpur 5200
polyuretanový lak vnitřní - parketový

       certi�kace Vyhl. MZ ČR č. 84/2001 Sb. – hračky pro děti do 3 let
       pro vnitřní použití
       neobsahuje N-Methyl-2-pyrrolidon
       po zaschnutí dokonale čirý
       poskytuje vysoce kvalitní nátěry se sametovým povrchem
       povrch dobře omyvatelný, odolný na oděr, tvrdý a houževnatý
       vynikající přilnavost k podkladu

SOKRATES brusný základní lak vnitřní
vnitřní základní nátěry

   
   rychlé zasychání
       vynikající brousitelnost
       především pórovité podklady

SOKRATES Tango Plus
polyuretanový lak vnitřní na parkety

       certi�kace Vyhl. MZ ČR č. 84/2001 Sb. – hračky pro děti do 3 let
     NMP free
      profesionální použití
      pro vnitřní prostředí
       poskytuje vysoce kvalitní nátěry odolné na oděr s dokonalým povrchem
       vyznačuje se extrémně rychlým nárůstem tvrdosti
       dokonalá adheze k podkladu
      zvláště snadná aplikovatelnost válečkem

SOKRATES TANGO primer
základní parketový lak vnitřní určený především pro dubové podklady a podlahové palubky

       snižuje riziko podélného slepení palubkových podlah
       na dubových podkladech zabraňuje tmavnutí vrchního laku
       zvýrazňuje kresbu dřeva
       ukotvuje následné nátěry
       po přebroušení poskytuje dokonalý podklad pro aplikaci vrchních parketových
   laků řady Tango

SOKRATES TANGO sport
polyuretanový lak vnitřní na parkety – sportovní areály - schody

      certi�kace Vyhl. MZ ČR č. 84/2001 Sb. – hračky pro děti do 3 let
       NMP free
       určen pro zvláště namáhané plochy, sportovní areály, pracovní desky stolů a podobně
      dokonale čirý, transparentní
       nezabarvuje podklad do žluta
       poskytuje vysoce kvalitní houževnaté nátěry se sníženou brousitelností
      je bez zápachu, nehořlavý, chemicky neutrální
       odolnost na bytové chemikálie


