KATALÓG REFERENCIÍ

Z HISTÓRIE

V roku 1883 gróf Jozef Pálffy začal v Horných Orešanoch neďaleko
Smoleníc spracovávať drevo suchou destiláciou na chemické
produkty. Postupným zavádzaním nových technológii sa rozšíril
výrobný sortiment fabriky na suroviny používané pri výrobe farieb
a lakov. V roku 1929 bola spustená výroba farieb a lakov. Vyrábali sa
najmä fermežové, olejové, nitrocelulózové a liehové farby a laky.
Neskôr pribudli aj syntetické a latexové farby. Prvopočiatky výroby
alkydových živíc sa datujú do roku 1950. V roku 1968 bol odovzdaný do
užívania nový závod v Smoleniciach s kapacitou 40 000 ton výrobkov
rocne. V osemdesiatych rokoch bol postavený komplex novej várne
živíc s najmodernejšími technológiami.
Postupne sa prechádzalo na súčasný výrobný program, ktorý tvorí
výroba náterových látok, živíc, lepidiel, riedidiel a pomocných
prípravkov. V rámci prvej vlny kupónovej privatizácie sa CHEMOLAK

v roku 1992 pretransformoval na akciovú spoločnosť. Od roku 2003
sa spoločnosť dôraznejšie zamerala na retailový segment prostredníctvom produktových kampaní a posiľňovaním imidžu výrobkových
brandov značky CHEMOLAK. V priemyselnom segmente uspokojuje
stále náročnejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav
v stavebníctve, strojárstve, dopravnej technike a infraštruktúre,
konštruktérstve, energetike, nábytkárstve a drevospracujúcom
priemysle. Z nástupom novej legislatívy REACH sa ﬁrma zásadným
spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne
znižovaniu prchavých organických látok vo výrobkoch. Cieľom
dnešného CHEMOLAK-u je neustále zlepšovanie kvality a spektra
ponúkaného sortimentu, hlavne vodourieditelných, vysokosušinových
a práškových farieb.
z histórie
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VÝROBNÝ SORTIMENT

PONÚKAME VÁM

Základné farby jednozložkové a dvojzložkové
• základné farby syntetické antikorózne na
pneumatické striekanie a vysokotlakové striekanie
• základné farby syntetické rýchloschnúce
• penetračné základné farby na oceľový,
pozinkovaný a hliníkový podklad
• základné farby disperzné antikorózne vodouriediteľné
• základné farby dvojzložkové epoxidové
(so zinkovým prachom, so železitou sľudou)
• základné farby jedno a dvojzložkové polyuretánové
(zinkfosfátové resp. so zinkovým prachom)

Jednovrstvové farby
• farby antikorózne jednovrstvové na oceľové konštrukcie matné
a lesklé (alkyd uretánové, polyuretánové a vodouriediteľné)
Špeciálne nátery
• protipožiarny náterový systém na kov a drevo
• hydroizolačný náter na ploché strechy
• farba silikónová odolná voči teplotám do 500°C
• farba na vodorovné dopravné značenie
• farba na náter betónovej strešnej krytiny a protihlukových bariér

Vrchné emaily
• jednozložkové syntetické emaily lesklé a matné
• farby disperzné akrylátové matné a lesklé
• emaily epoxidové dvojzložkové lesklé a pololesklé
• email epoxidový dvojzložkový so železitou sľudou
matný (medzivrstva do korózne náročného prostredia)
• emaily jedno a dvojzložkové polyuretánové (lesklé,
so zníženým lesklom, s plastickým efektom)

Farby pre použitie v stavebníctve
• napúšťadlá a penetrácie na drevo, betón a minerálne podklady
• interiérové maliarske farby
• exteriérové fasádne farby
• jedno a dvojzložkové farby na betónové povrchy
(alkyduretán, akrylát, polyuretán, epoxid)
• lazúry na drevo tenko a hrubovrstvové (syntetické
a vodouriediteľné)
• laky na drevo jedno a dvojzložkové v lesklom
a matnom prevedení (pre interiér aj exteriér)

• širokú škálu produktov na rôzne povrchy
a pre rôzne oblasti použitia ako je strojárstvo,
cestná a železničná doprava, stavebníctvo,
energetika, chemický priemysel, drevospracujúci
a nábytkársky priemysel a mnohé iné odvetvia
• optimálny výber náterového systému podľa vašich predstáv
• náterové systémy aj do ťažkých koróznych prostredí
• nastavenie náterového systému na Vaše aplikačné
podmienky a techniku

• tónovanie systémom Decormix a Industrymix pre vybrané
produkty priamo na predajných miestach CHEMOLAK
• širokú škálu odtieňov (STN, RAL, Coloradomix,
Eurotrend, NCS a iné)
• rýchle a spoľahlivé vybavenie Vašej požiadavky a objednávky
• potrebné certiﬁkáty, vyhlásenia o zhode a atesty
pre produkty a náterové systémy
• komplexnú starostlivosť o zákazníka so širokou škálou
ponúkaných služieb

sortiment
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NÁTERY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Stupeň koróznej agresivity:

C3

NÁTERY DIAĽNIČNÝCH
ZVODIDIEL A ZÁBRADLÍ

NÁTERY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
A STAVEBNÝCH PRVKOV
V DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRE

Stupeň koróznej agresivity:

C 5-I, C 5-M

Stupeň koróznej agresivity:

C4–C5

Použitie:

oceľové konštrukcie, stavebné prvky vystavené
stredne ťažkým koróznym prostrediam

Použitie:

nátery stožiarov, oceľových konštrukcií

Použitie:

oceľové konštrukcie, stavebné prvky vystavené
ťažkým koróznym podmienkam

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Miesto aplikácie:

stožiare vetvy vysokého napätia Ždaňa-Kunešov

Miesto aplikácie:

diaľnica D3, Hričovské Podhradie – Žilina Strážov

Miesto aplikácie:

diaľnica D1, Viedenská – Prístavný most, BA

S 2000B

S 2004

S 2330

farba syntetická základná antikorózna
pre vysokotlakové striekanie (1 x 80 μm)

farba syntetická základná reaktívna
REAK Z (1 x 15 μm)

farba epoxidová dvojzložková
vysokosušinová (1 x 120 μm)

S 2553

S 2300

U 2094

farba syntetická antikorózna konštrukčná
jednovrstvová matná VAGONA (1 x 80 μm)

farba epoxidová základná dvojzložková
EPONAL (1 x 90 μm)

farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová
CHEMOPUR RW 1SCH (1 x 60 μm)

Predpokladaná životnosť náteru: 5 - 15 rokov

U 2094

Predpokladaná životnosť náteru: 10 - 15 rokov

farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová
CHEMOPUR RW 1SCH (1 x 40 μm)
Predpokladaná životnosť náteru: nad 15 rokov

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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NÁTERY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
A STAVEBNÝCH PRVKOV
V DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRE

NÁTERY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
A STAVEBNÝCH PRVKOV
V DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRE

NÁTERY OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
A STAVEBNÝCH PRVKOV
V DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRE

Stupeň koróznej agresivity:

C5

Stupeň koróznej agresivity:

C5

Stupeň koróznej agresivity:

C5

Použitie:

ocelové konštrukcie, stavebné prvky vystavené
tažkým koróznym prostrediam

Použitie:

oceľové konštrukcie, stavebné prvky vystavené
ťažkým koróznym podmienkam

Použitie:

oceľové konštrukcie, stavebné prvky vystavené
stredne ťažkým koróznym prostrediam

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Miesto aplikácie:

dialnica D1 Jablonov Studenec, Most 205
(vonkajšie plochy prierezov oblúkov a stlpov)

Miesto aplikácie:

dialnica D1 Jablonov Studenec, Most 205
(uzavreté vnútro prierezov oblúkov)

Miesto aplikácie:

dialnica D1 Sverepec – Vrtižer

S 2301

S 2301

S 2324

farba epoxidová dvojzložková základná
so zinkovým prachom EPONAL (1 x 90 μm)

farba epoxidová dvojzložková základná
so zinkovým prachom EPONAL (1 x 80 μm)

email epoxidový dvojzložkový
so železitou sludou EPONAL (2 x 100 μm)

S 2302

S 2302

Predpokladaná životnosť náteru: 10 - 15 rokov

farba epoxidová dvojzložková antikorózna
so železitou sludou (1 x 125 μm)

farba epoxidová dvojzložková antikorózna
so železitou sludou (1 x 120 μm)

U 2094

U 2094

farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová
CHEMOPUR RW 1SCH (1 x 65 μm)

farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová
CHEMOPUR RW 1SCH (1 x 60 μm)

Predpokladaná životnosť náteru: 10 - 15 rokov

Predpokladaná životnost náteru: 10 - 15 rokov

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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NÁTERY MOSTNÝCH ZÁBRADLÍ
A KONŠTRUKCIÍ

NÁTERY STAVEBNÝCH KOVOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ

NÁTERY STAVEBNÝCH KOVOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ

Stupeň koróznej agresivity:

C5-I

Stupeň koróznej agresivity:

C4

Stupeň koróznej agresivity:

C4

Použitie:

nátery stavebných konštrukcií a architektonických
prvkov, mostné konštrukcie, zábradlia

Použitie:

nátery stavebných konštrukcií
a architektonických prvkov

Použitie:

nátery stavebných konštrukcií a architektonických,
prvkov mostné konštrukcie, zábradlia

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

St. 2

Miesto aplikácie:

rýchlostná cesta R1 Budca - Kovácová, Zvolen

Miesto aplikácie:

Zimný štadión O. Nepelu, Bratislava

Miesto aplikácie:

bytový dom NOVA Banská Bystrica

U 2073

S 2300

U 2061

S 2301

Medzivrstva - protipožiarny náter

U 2181

penetracná základná farba CHEMODUR P (1 x 20 μm)

farba epoxidová základná dvojzložková EPONAL (1 x 80 μm)

farba epoxidová dvojzložková základná
so zinkovým prachom EPONAL (1 x 40 μm)

U 2094

S 2330

farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová
CHEMOPUR RW 1SCH (2 x 50 μm)

farba dvojzložková epoxidová vysokosušinová (1 x 40 μm)

farba polyuretánová základná CHEMOPUR G (1 x 40 μm)

email polyuretánový MIXPUR (1 x 40 μm)
Predpokladaná životnost náteru: stredná

Predpokladaná životnost náteru: stredná

U 2094
farba polyuretánová dvojzložková
jednovrstvová CHEMOPUR RW 1SCH (2 x 50 μm)
Predpokladaná životnost náteru: vysoká
výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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NÁTERY STAVEBNÝCH KOVOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ

NÁTERY STAVEBNÝCH KOVOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ

NÁTERY STAVEBNÝCH KOVOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ

Stupeň koróznej agresivity:

C5

Stupeň koróznej agresivity:

C4-C5

Stupeň koróznej agresivity:

C5

Použitie:

stavebné oceľové konštrukcie, kontajnery,
stavebné prvky

Použitie:

stavebné oceľové konštrukcie, stavebné prvky

Použitie:

stavebné oceľové konštrukcie, stavebné prvky

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Miesto aplikácie:

Študentský domov Campus Olomouc
– vnútorná konštrukcia vstupnej haly

Miesto aplikácie:

kovové konštrukcie
– výrobné a skladové haly JINA s.r.o. Mikulov

Miesto aplikácie:

Hornbach Bratislava - Lamač

S 2000 B

U 2094

S 2553

farba syntetická základná antikorózna
pre vysokotlakové striekanie (1 x 60 μm)

farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová
CHEMOPUR RW 1SCH (1 x 80 μm)

farba syntetická antikorózna konštrukčná
jednovrstvová matná (2 x 60 μm)

S 2553

Predpokladaná životnosť náteru 15 rokov.

Predpokladaná životnosť náteru: stredná

farba syntetická antikorózna konštrukčná
jednovrstvová matná (1 x 60 μm)
Predpokladaná životnosť náteru 15 rokov.

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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NÁTERY KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL
- ANTIGRAFFITI

NÁTERY KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

OPRAVNÉ NÁTERY PODVOZKOV
A LOŽNÝCH PLÔCH NÁKLADNÝCH VAGÓNOV

Stupeň koróznej agresivity:

C4

Stupeň koróznej agresivity:

C4

Stupeň koróznej agresivity:

C4

Použitie:

nátery koľajových vozidiel, dopravníkov,
mostných konštrukcií

Použitie:

nátery koľajových vozidiel, dopravníkov,
mostných konštrukcií

Použitie:

ložné plochy a podvozky vagónov,
oceľové konštrukcie, kontajnery

Povrchová predúprava:

St. 2

Povrchová predúprava:

St. 2

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

U 2061 AG

farba polyuretánová základná (1 x 45 μm)

U 2073

Vnútro vozňa

penetračná základná polyuretánová farba CHEMODUR P (1 x 20 μm)

S 2302

U 2094 AG

U 2061

farba epoxidová dvojzložková antikorózna so železitou sľudou
EPONAL (3 x 100 μm)

U 2081 AG

U 2081

farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová (1 x 40 μm)

farba polyuretánová základná CHEMOPUR G (1 x 40 μm)

Vonkajšok a spodok vozňa
email polyuretánový (2 x 40 μm)
Predpokladaná životnost náteru: nad 15 rokov

farba polyuretánová vrchná CHEMOPUR E (1 x 40 μm)
Predpokladaná životnosť náteru: stredná

S 2302
farba epoxidová dvojzložková antikorózna so železitou sľudou
EPONAL (1 x 100 μm)

U 2094

farba polyuretánová dvojzložková jednovrtsvová (1 x 80 μm)
Predpokladaná životnosť náteru: stredná
výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.

8

NÁTERY DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV,
PODVOZKOV A PRÍVESOV

NÁTERY PRIEMYSELNÝCH ODLIATKOV

NÁTERY STOŽIAROV A ZARIADENÍ
LANOVÝCH DRÁH

Stupeň koróznej agresivity:

C 5-I, C 5-M

Stupeň koróznej agresivity:

C3

Stupeň koróznej agresivity:

C3

Použitie:

nátery nadstavieb a podvozkov vozidiel,
prívesov a mechanizmov

Použitie:

ocelové konštrukcie, ako základ na zoxidované
pozinkované a hliníkové povrchy

Použitie:

kovové konštrukcie, zábradlia, ploty,
technologické zariadenia

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

St. 2

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

Tatranské lanové dráhy - opravné nátery lanoviek
Liptovská Teplička, Hrebienok, Jakubkova Lúka, SKI Krahule

U 2073

V 2053

SYNTETIKA EXTRA základná S 2000

S 2300

Predpokladaná životnost náteru: do 5 rokov

SYNTETIKA EXTRA vrchná S 2013 N

penetračná základná farba CHEMODUR P (1 x 10 μm)
farba epoxidová základná dvojzložková EPONAL (1 x 100 μm)

U 2081

základná farba disperzná antikorózna AKVAKRYL (1 x 60 μm)

syntetická antikorózna farba (2 x 35 μm)

syntetická farba na kov a drevo (2 x 35 μm)
Predpokladaná životnost náteru: 10 rokov

farba polyuretánová dvojzložková vrchná CHEMOPUR E (1 x 40 μm)

U 1051

lak polyuretánový lesklý (1 x 40 μm)
Predpokladaná životnosť náteru: vysoká

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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NÁTERY KONTAJNEROV
A LOŽNÝCH PLÔCH VOZIDIEL

NÁTERY STAVEBNÝCH MECHANIZMOV
A ICH NADSTAVIEB

VONKAJŠIE NÁTERY ZÁCHYTNÝCH
A HAVARIJNÝCH NÁDRŽÍ

Stupeň koróznej agresivity:

C3

Stupeň koróznej agresivity:

C3

Stupeň koróznej agresivity:

C3

Použitie:

nátery kontajnerov a vyklápacích nadstavieb
na nákladné automobily

Použitie:

nadstavby na nákladné vozidlá, stavebné
mechanizmy

Použitie:

ocelové nádrže na ropu

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

precerpávacia stanica na ropu, Budkovce

S 2000B

S 2000B

S 2302

farba syntetická základná antikorózna
pre vysokotlakové striekanie (1 x 60 μm)

farba syntetická základná antikorózna
pre vysokotlakové striekanie (2 x 35 μm)

farba epoxidová dvojzložková antikorózna
so železitou sludou (2 x 100 μm)

S 2554

S 2029

Predpokladaná životnost náteru: 10 rokov

farba syntetická antikorózna konštrukcná
jednovrstvová lesklá VAGONA (1 x 60 μm)

email rýchloschnúci pre priemysel (2 x 40 μm)
Predpokladaná životnost náteru: 10 rokov

Predpokladaná životnost náteru: 10 rokov

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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NÁTERY STAVEBNÝCH OCEĽOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ

NÁTERY STAVEBNÝCH OCEĽOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ

NÁTERY STRIECH KOSTOLOV,
VÝROBNÝCH (SKLADOVÝCH) HÁL

Stupeň koróznej agresivity:

C3

Stupeň koróznej agresivity:

C4

Stupeň koróznej agresivity:

C3

Použitie:

stavebné ocelové konštrukcie, kontajnery,
stavebné prvky

Použitie:

stavebné oceľové konštrukcie, stavebné prvky

Použitie:

nátery plechových castí konštrukcií,
odkvapov, striech

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Miesto aplikácie:

konštrukčné prvky (mobiliár)
Hradec Králové - námestie 28.októbra

Miesto aplikácie:

farnost Úbrež

Miesto aplikácie:

logistické centrum Jur pri Bratislave

SYNTETIKA EXTRA S 2000

U 2061

SYNTETIKA S 2000U

SYNTETIKA EXTRA vrchná S 2013 N

U 2098

S 2553

farba polyuretánová dvojzložková so zníženým leskom
CHEMOPUR RW-M (2 x 60 μm)

farba syntetická antikorózna konštrukcná
jednovrstvová matná VAGONA (1 x 60 μm)

Predpokladaná životnosť náteru 10 - 15 rokov

Predpokladaná životnost náteru: 5 - 15 rokov

farba syntetická základná antikorózna (2 x 35 μm)
syntetická farba na kov a drevo (2 x 35 μm)
Predpokladaná životnost náteru: 5 rokov

farba polyuretánová základná CHEMOPUR G (1 x 50 μm)

farba syntetická základná antikorózna (1 x 60 μm)

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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NÁTERY KOVOVÝCH MOSTNÝCH
KONŠTRUKCIÍ

NÁTERY KOVOVÝCH MOSTNÝCH
KONŠTRUKCIÍ

NÁTERY PORTÁLOVÝCH ŽERIAVOV

Stupeň koróznej agresivity:

C4

Stupeň koróznej agresivity:

C 5 – I, C 5-M

Stupeň koróznej agresivity:

C4

Použitie:

nátery kolajových vozidiel, dopravníkov,
mostných konštrukcií, zábradlí

Použitie:

stavebné oceľové konštrukcie, stavebné prvky

Použitie:

nátery žeriavov, stavebnej techniky,
konštrukčných prvkov

Povrchová predúprava:

St. 2

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

St. 2

Miesto aplikácie:

priehrada Šance, povodie Odry

Miesto aplikácie:

kovové konštrukcie mosta v Turčianskych Kľačanoch

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

U 2061

Vonkajšie plochy

Zábradlie

farba polyuretánová základná CHEMOPUR G (1 x 40 μm)

S 2301

U 2073

U 2081

penetračná základná farba
CHEMODUR P (1 x 15 μm)

email polyuretánový CHEMOPUR E (1 x 40 μm)

farba epoxidová dvojzložková
so zinkovým prachom
EPONAL (1 x 60 μm)

Predpokladaná životnost náteru: nad 15 rokov

S 2324
farba epoxidová dvojzložková
so železitou sľudou
EPONAL (1 x 95 μm)

U 2094
farba polyuretánová
dvojzložková jednovrstvová
CHEMOPUR RW 1 SCH (1 x 65 μm)

S 2300
farba epoxidová dvojzložková
základná zinkfosfátová
EPONAL (1 x 80 μm)

U 2094

U 2073

penetračná polyuretánová základná farba CHEMODUR P (1 x 10 μm)

U 2061

farba polyuretánová základná CHEMOPUR G (1 x 50 μm)

U 2094

farba polyuretánová jednovrstvová CHEMOPUR RW 1SCH (1 x 60 μm)
Predpokladaná životnosť náteru: stredná

farba polyuretánová
dvojzložkoá jednovrstvová
CHEMOPUR RW 1 SCH (1 x 65 μm)

Predpokladaná životnosť náteru: vysoká
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.

výber z referencií
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NÁTERY SKLENÍKOVÝCH HOSPODÁRSTIEV
A POĽNOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ

NÁTERY PRVKOV VZDUCHOTECHNIKY
A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

NÁTERY ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNIKY
A ZARIADENÍ

Stupeň koróznej agresivity:

C4

Stupeň koróznej agresivity:

C4-C5

Stupeň koróznej agresivity:

C4

Použitie:

zariadenie skleníkových hospodárstiev,
technologické zariadenia v poľnohospodárstve

Použitie:

technologické zariadenia, stavebné oceľové
konštrukcie, stavebné prvky

Použitie:

stomatologická a zdravotnícka technika,
technologické zariadenia

Povrchová predúprava:

St. 2

Povrchová predúprava:

Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

St. 2

Miesto aplikácie:

Slovkvet Bánov, AGRO GTV Nováky

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

U 2061

farba polyuretánová základná CHEMOPUR G (1 x 30 μm)

U 2081

farba polyuretánová vrchná CHEMOPUR E (1 x 30 μm)
Predpokladaná životnosť náteru: vysoká

U 2094
farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová
CHEMOPUR RW 1SCH (1 x 60 μm + 1 x 40 μm)
Predpokladaná životnosť náteru 15 rokov

U 2061

farba polyuretánová základná CHEMOPUR G (1 x 40 μm)

U 2081

farba polyuretánová vrchná CHEMOPUR E (1 x 40 μm)
Predpokladaná životnosť náteru: vysoká

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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OPRAVNÉ NÁTERY PRÁŠKOVÝCH FARIEB
Stupeň koróznej agresivity:

závisí od typu PNL

NÁTERY ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU
A DREVENÝCH KONŠTRUKČNÝCH STAVIEB

NÁTERY PARKOVÉHO A ZÁHRADNÉHO
MOBILIÁRU

Stupeň koróznej agresivity:

—

Stupeň koróznej agresivity:

—

Použitie:

nátery zrubov, chát, altánkov, pergol,
drevených konštrukčných prvkov

Použitie:

tlakové nádrže

Použitie:

chaty, ploty, záhradný nábytok, pergoly, stavebno-stolárske výrobky, eurookná, drevené štíty a podhlady budov

Povrchová predúprava:

—

Povrchová predúprava:

—

Povrchová predúprava:

—

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

Mestský park Trnava – Pri Kalvárii

U 2081 LV

CHEMOLUX

CHEMOLUX S KLASIK

Predpokladaná životnost náteru: 5 - 10 rokov

CHEMOLUX S KLASIK

CHEMOLUX LIGNUM

CHEMOLUX S EXTRA

Predpokladaná životnosť náteru: 10 - 15 rokov

email polyuretánový so zvýšenou sušinou (1 x 60 μm)

biocídne napúštadlo na drevo (1 vrstva)

ochranná lazúra na drevo (1 vrstva)

tenkovrstvová ochranná lazúra na drevo (1 vrstva)

prémiová ochranná hrubovrstvová lazúra na drevo (2 vrstvy)

ochranná hrubovrstvová lazúra na drevo (2 vrstvy)
Predpokladaná životnost náteru: 10 - 15 rokov

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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NÁTERY DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ
A DREVENÝCH SÚČASTÍ STAVIEB

NÁTERY HRÁN NÁBYTKÁRSKYCH DIELCOV

NÁTERY NÁBYTKOVÝCH DIELCOV

Stupeň koróznej agresivity:

—

Stupeň koróznej agresivity:

—

Stupeň koróznej agresivity:

—

Použitie:

chaty, ploty, záhradný nábytok, pergoly, stavebno-stolárske výrobky, eurookná, drevené štíty a podhlady budov

Použitie:

nábytkárske dielce, drevené podklady
v interiéroch

Použitie:

nábytok, nábytkárske dielce

Povrchová predúprava:

—

Povrchová predúprava:

—

Povrchová predúprava:

—

Miesto aplikácie:

Marimex Bratislava,
chatová oblasť Lazy pod Makytou

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

CHEMOLUX

biocídne napúštadlo na drevo (1 vrstva)

CHEMOLUX S KLASIK

ochranná lazúra na drevo (1 vrstva)

C 1185

lak nitrocelulózový na lakovanie hrán (1 x 35 μm)

C 1175 EXTRA
lak na drevo v interiéri nitrocelulózový
základný brúsitelný (1 x 20 μm)

C 1182 EXTRA

lak nitrocelulózový (1 x 25 μm)

CHEMOLUX S EXTRA

ochranná hrubovrstvová lazúra na drevo (2 vrstvy)
Predpokladaná životnost náteru: 10 - 15 rokov

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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NÁTERY DREVENÝCH
INTERIÉROVÝCH PRVKOV
Stupeň koróznej agresivity:

—

NÁTERY DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ

NÁTERY DREVENÝCH STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ

Stupeň koróznej agresivity:

kovové časti C 4

Stupeň koróznej agresivity:

—

Použitie:

chaty, ploty, pergoly, záhradný nábytok,
drevené konštrukčné prvky

Použitie:

nábytok, drevené obklady, dvere, stropy

Použitie:

chaty, ploty, pergoly, záhradný nábytok,
drevené konštrukčné prvky

Povrchová predúprava:

—

Povrchová predúprava:

kovové časti Sa 2 ½

Povrchová predúprava:

—

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

projekt MÓLO Martin

Miesto aplikácie:

administratívna budova VČELCO Smolenice

V 1220

Kovová konštrukcia

lak na drevo v interiéri akrylátový
vodou rieditelný (2 x 30 - 40 μm)

U 2061

Predpokladaná životnost náteru: nad 15 rokov

farba polyuretánová základná CHEMOPUR G (1 x 40 µm)

U 2081

farba polyuretánová vrchná CHEMOPUR E (1 x 40 µm)

V 1357

biocídne napúšťadlo na drevo CHEMOLUX (1 vrstva)

CHEMOLUX S KLASIK

tenkovrstvová ochranná lazúra na drevo (2 vrstvy)
Predpokladaná životnosť náteru: vysoká

Drevená konštrukcia

CHEMOLUX S KLASIK

tenkovrstvová ochranná lazúra na drevo (3 vrstvy)
Predpokladaná životnosť náteru: stredná až vysoká

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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NÁTERY BETÓNOVÝCH STAVIEB A KOMÍNOV

NÁTERY PODLÁH VO VÝROBNÝCH
PREVÁDZKACH

NÁTERY PODLÁH V GARÁŽACH,
SKLADOCH A VÝROBNÝCH PREVÁDZKACH

Stupeň koróznej agresivity:

—

Stupeň koróznej agresivity:

—

Stupeň koróznej agresivity:

—

Použitie:

nátery komínov, betónových tvárnic, betónovej
strešnej krytiny, betónových konštrukčných prvkov

Použitie:

nátery betónových podláh, betónových
konštrukčných prvkov

Použitie:

betónové podlahy garáží, skladov
a výrobných priestorov

Povrchová predúprava:

—

Povrchová predúprava:

—

Povrchová predúprava:

—

Miesto aplikácie:

na vyžiadanie

Miesto aplikácie:

Vinárstvo VSG Slovenský Grob, Vinárstvo JM Doľany

Miesto aplikácie:

podzemné garáže, Mamut Bratislava
garáže OC BORY MALL Bratislava - Lamač

S 1862
kopolymérne hĺbkovo spevňujúce napúšťadlo
silikátových podkladov FANO (1 x 20 µm)

U 2043

farba na betónové plochy BETONA (2 x 60 μm)

U 2094
farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová
CHEMOPUR RW 1SCH (2 x 60 μm)

Predpokladaná životnosť náteru: stredná

V 2076

Predpokladaná životnost náteru: 3 - 7 rokov

disperzná farba na strešnú krytinu FANETA (2 x 40 µm)
Predpokladaná životnosť náteru: nad 15 rokov

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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NÁTERY PROTIHLUKOVÝCH STIEN

NÁTERY FASÁD BUDOV

NÁTERY CIEST A BETÓNU

Stupeň koróznej agresivity:

—

Stupeň koróznej agresivity:

—

Stupeň koróznej agresivity:

—

Použitie:

protihlukové steny (Durisol), betónová
strešná krytina

Použitie:

nátery fasád rodinných domov, historických,
výrobných a administratívnych objektov

Použitie:

vodorovné dopravné znacenie, betónové
bazény a podlahy v skladoch a garážach

Povrchová predúprava:

—

Povrchová predúprava:

—

Povrchová predúprava:

—

Miesto aplikácie:

protihlukové bariéry, Krásno nad Kysucou
dialnicný obchvat Bratislava

Miesto aplikácie:

fasády budov fy PREFA Horný Hricov,
rodinné domy Moravské Lieskové

Miesto aplikácie:

Nové Mesto nad Váhom, SC ŽSK, SC KSK
parkovisko VENDO PARK Galanta

FANETA

disperzná farba na eternit (1 x 50 μm)

DECORHIT H MIX

tónovatelná farba na fasády hladká (2 x 40 – 50 μm)

S 2822
farba univerzálna akrylátová UNIAKRYL
(400-500 μm mokrého ﬁlmu pre VDZ)

Predpokladaná životnost náteru: 3 - 7 rokov
Predpokladaná životnost náteru: 12 mesiacov
(pre vodorovné dopravné znacenie)

výber z referencií
Uvedené náterové systémy v tomto katalógu referencií boli použité na základe konkrétnych zadaní objednávateľa, spracovateľa alebo našich doporučení pre dané miesto alebo aplikáciu.
V našej ponuke sú však ďalšie systémy s inými výrobkami a rôznymi hrúbkami náterov, ktoré sú certiﬁkované rôznymi skúšobňami. Pre doporučenie vhodného náterového systému na Vami požadovanú aplikáciu kontaktujte prosím pracovníkov našej spoločnosti.
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Národné tenisové centrum Bratislava
Johns Manville Trnava
PSA Peugeot Citroën Trnava
Vysokonapäťová prenosová sústava Oščadnica
City Business Centrum Bratislava
Logistický park Jur pri Bratislave
Ikea - Avion Shopping park Bratislava
Vodná nádrž Šaca v povodí Odry
Dialničný úsek Hričovské Podhradie-Žilina Strážov
Dialničný úsek Trenčín - Ladce
Dialničný obchvat Bratislava
Cestný tunel Branisko
Rodinné domy Moravské Lieskové
Stožiare lanovej dráhy Vysoké Tatry
Parovod Trnava - Jaslovské Bohunice
Letisko Milana Rastislava Štefánika Bratislava
Hotel Bellevue Starý Smokovec
STM Senec
Liehovar Hniezdne
Autosalón Porsche Inter Auto Bratislava
Raven a.s. Považská Bystrica
Gorenje – distribučný sklad Detva
MAX centrum Dunajská Streda
Víno Matyšák Pezinok
VBC Nitra

NAŠE NÁTERY
NÁJDETE

Technogym Malý Krtíš
SND Bratislava
VOLVO autosalón Bratislava
Autobusové depo Petržalka
Tenisové centrum Trnava
Hotel Fenix Trnava
Kawasaki centrum Trnava
Seat Klas Trnava
Poliklinika Družba Trnava
Verejné osvetlenie Prešov
Zásobné nádrže na ropu Tupá
Zrubový dom Marimex Bratislava
Garáže Vinci Park Bratislava
Sklady OMS Senica
Kozmodróm Bajkonur Kazachstan
Chrám Vasilija Blaženého Moskva
Štadión Lužniky Moskva
Chodynka aréna Moskva
KIA Motors Slovakia Teplička nad Váhom
Bytový dom Belveder Banská Bystrica
Bytový dom Nova Banská Bystrica
Mc Donald's Banská Bystrica
Termálne kúpalisko Vadaš Štúrovo
Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice
Jadrová elektráreň Temelín

Jadrová elektráreň Dukovany
Jadrová elektráreň Mochovce
Tepelná elektráreň Vojany
Hraničný most Medveďov
Vodné dielo Sielce
Plynové potrubia komplexu Nafta Gbely
Chladiace veže Hlinikáreň Žiar nad Hronom
Chladiace veže Hlinikáreň Žiar nad Hronom
Váhostav Prefa Horný Hričov
Krajský úrad Banská Bystrica
Mliekáreň Senoble Zvolen
Motokrosový areál Sverepec
Hornbach Bratislava - Lamač
BMW autosalón Bratislava, Harmincova
Duslo Šaľa
Lávka/most pre peších Turčianske Kľačany
Domov dôchodcov Šaľa
Mólo Martin
Stožiare vysokého napätia Štrba - Vysoké Tatry
Administratívna budova Včelco Smolenice
Študentský domov Campus Olomouc
Vinárstvo VSG Slovenský Grob
Vinárstvo JM Doľany
Včelco Smolenice
Námestie 28. októbra Hradec Králové

Jina Mikulov
Mestský park Trnava - Kalvária
Obchodné centrum VENDO PARK Galanta
Obchodné centrum BORY MALL Bratislava - Lamač
Lanové dráhy SKI Krahule
Slovkvet Bánov
AGRO GTV Nováky
VVN Križovany - Jaslovské Bohunice
VVN Gabčíkovo
VVN Križovany - Bučany
VVN Križovany - Pusté Úľany
VVN Podbranč - Trnava
VVN Sudoměrice - Sklaica
a na iných miestach...

Spolocnosť CHEMOLAK a. s. má zavedený a certiﬁkovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO
9001:2000 so zameraním na výskum, vývoj, výrobu a predaj náterových látok, živíc, riedidiel a pomocných prípravkov. V rámci neustáleho zvyšovania starostlivosti o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť
práce zamestnancov pri výrobe, manipulácii, skladovaní, doprave a používaní chemických látok má
spolocnosť CHEMOLAK taktiež zavedený a certiﬁkovaný systém environmentálneho manažérstva podľa
normy ISO 14001:2004. Certiﬁkáty boli udelené certiﬁkačnou spoločnosťou TÜV NORD Slovakia.

CERTIFIKÁTY

Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Žilina
Martin

Poprad

Prešov

Trenčín
Banská Bystrica

Smolenice
Trnava

Nitra

Košice

Tel.: +421-33-55 60 111 (spojovatel)
Tel.: +421-33-55 60 555 (infocentrum)
Tel.: +421-33-55 60 603 (obchod a predaj)
Tel.: +421-33-55 60 402 (obchod a predaj)
Tel.: +421-33-55 60 775 (obchod a predaj)
Tel.: +421-33-55 60 665 (práškové náterové látky)
Fax: +421-33-55 60 638
Fax: +421-33-55 60 636

Bratislava

obchodné informácie: priemysel@chemolak.sk
odborné poradenstvo: infocentrum@chemolak.sk
marketingové informácie: marketing@chemolak.sk
kontakty
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