Face casă bună cu
meseriaşii!
¥¥
¥¥
¥¥

acoperire perfectă şi întindere uşoară
grad de alb excelent
calitate premium la un preţ accesibil
3

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Acoperă foarte bine atât „în ud”, cât şi
după uscare;
¥¥ Se întinde uşor datorită tehnologiei
inovatoare cu latex; ideal pentru echipele de
meşteri care trebuie să finiseze suprafeţe mari
într-un timp scurt;
¥¥ Are cel mai mare grad de alb din categoria ei;
¥¥ Pelicula finală este foarte fină, „foaie de hârtie”;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în 500 de culori
din paletarul Spirit of Color.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.100 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat: 1 strat Danke! AMORSĂ DE PERETE
			
2 straturi Danke! PROFESSIONAL MATTLATEX
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
2.5 L - 88 buc/palet - 5946062009269
15 L - 24 buc/palet - 5946062009283

Prietenii lui Danke! PROFESSIONAL:
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R
PERITO
MAI ACO
MAI ALB

Lasă pereţii să respire!
¥¥
¥¥
¥¥

mai acoperitor
mai alb
aer curat & pereţi sănătoşi
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Aer: mai curat, mai sănătos; circulaţia
aerului între exterior şi interior face ca
umiditatea care apare la interior să se regleze în
mod natural;
¥¥ Risc mai scăzut de: igrasie, condens,
respiraţie dificilă;
¥¥ Sănătate şi stare de spirit în parametri normali;
¥¥ Reţetă nouă: foloseşte o răşină de generaţie nouă mai permisivă
la vapori. Toate calităţile vopselei vechi (acoperire, lavabilitate etc.) au
rămas la aceeaşi parametri.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.083 L/m2/strat
Randament: 12 m2/L/strat
Sistem recomandat: 1 strat Danke! AMORSĂ DE PERETE
			
2 straturi finisaj Danke! PEREŢII RESPIRĂ
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
2.5 L - 88 buc/palet - 5946062011071
8.5 L - 44 buc/palet - 5946062011736
15 L - 24 buc/palet - 5946062011668
25 L - 16 buc/palet - 5946062011651
30 L - 12 buc/palet - 5946062014515

Prietenii lui Danke! PEREŢII RESPIRĂ:

6

Interior colorat, la un preţ
nepiperat!
¥¥
¥¥

1050 de culori eficiente şi economice
culori rezistente în timp
7

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Aduce valoare estetică interiorului prin
mii de culori care se obţin uşor şi ieftin atât în
tinting, cât şi cu pigmenţi manuali (numai baza
P se pretează la colorare manuală);
¥¥ Randament excelent (10 m²/L/strat),
demonstrat pe şantiere;
¥¥ Raportul calitate/preţ foarte bun;
¥¥ Se aplică uşor, ideal pentru echipele de meşteri care vor să
termine suprafeţe mari într-un timp scurt, dar şi pentru cei care vor să
aibă mai mult timp liber;
¥¥ Pentru interioare relaxante, care fac ca atmosfera camerei să fie
plăcută şi caldă.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.083 L/m2/strat
Randament: 12 m2/L/strat
Sistem recomandat: 1 strat Danke! AMORSĂ DE PERETE
			
2 straturi finisaj Danke! EASY TO COLOR
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
BAZA P 2.5 L - 96 buc/palet - 5946062000556
BAZA P 10 L - 33 buc/palet - 5946062008910
BAZA TR 2.5 L - 96 buc/palet - 5946062008897
BAZA TR 10 L - 33 buc/palet - 5946062008903
BAZA P 15 L - 24 buc/palet - 5946062000549
BAZA TR 15 L - 24 buc/palet - 5946062009047

Prietenii lui Danke! EASY TO COLOR:
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Protecţia perfectă împotriva
mucegaiului!
ideal pentru orice camere cu umiditate
ridicată precum băi, bucătării, subsoluri etc.
¥¥ efect anti-mucegai
¥¥ randament excelent şi REAL: 14m2/L/strat
¥¥

Utilizaţi biocidele în siguranţă. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre
produs înainte de utilizare.
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Efectul anti-bacterian este avizat de
Ministerul Sănătăţii-Institutul Naţional de
Sănătate Publică Bucureşti;
¥¥ Pelicula acţionează ca un strat protector,
care împiedică formarea condensului prin
acţiunea biocizilor prezenţi în compoziţia vopselei;
¥¥ Raportul calitate/preţ foarte bun;
¥¥ Se poate colora atât la maşina de colorat, dar şi cu pigmenţi
manuali;
¥¥ Clasic sau modern, mobilierul de baie şi bucătărie poate fi asortat
foarte uşor gamei coloristice disponibile în Danke! ANTI-MUCEGAI.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0. 071 L/m2/strat
Randament: 14 m2/L/strat
Sistem recomandat: 1 strat Danke! AMORSĂ DE PERETE
			
2 straturi finisaj Danke! ANTI-MUCEGAI
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
4 L - 64 buc/palet - 5946062008651
8.5 L - 44 buc/palet – 5946062011484
15 L - 24 buc/palet – 5946062014461

Prietenii lui Danke! ANTI-MUCEGAI:
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Faţadă protejată şi
rezistentă!
¥¥
¥¥

protejează şi decorează faţada
hidrofobizată cu silicon
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Aduce valoare estetică faţadei prin sute
de culori care se obţin uşor şi ieftin atât în
tinting, cât şi cu pigmenţi manuali;
¥¥ Reţeta nouă cu adaos de Silicon Latex
Hidrofob conferă faţadei rezistenţă la apă şi
umezeală, precum şi protecţie în timp în faţa
intemperiilor;
¥¥ Este soluţia perfectă pentru termosistemele economice finisate cu
vopsea;
¥¥ Se aplică extrem de uşor, ideal pentru echipele de meşteri care
trebuie să finiseze suprafeţe mari într-un timp scurt;
¥¥ Randamentul este excelent (10 m²/L/strat) şi este demonstrat pe
şantiere;
¥¥ Nu încarcă suprafaţa şi pune în valoare elementele arhitecturale
ale faţadelor;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în 500 de culori
din paletarul Spirit of Color.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.100 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat: 1 strat Danke! AMORSĂ DE PERETE
			
2 straturi finisaj Danke! EXTERIOR
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
5 L - 64 buc/palet - 5946062005414
8.5 L - 44 buc/palet - 5946062005438
15 L - 24 buc/palet - 5946062005421
25 L - 16 buc/palet - 5946062007340
30 L - 12 buc/palet – 5946062014492

Prietenii lui Danke! EXTERIOR:
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Tencuială decorativă în mii
de culori!
¥¥
¥¥

hidrofobizată cu silicon
rezistentă la intemperii
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Are cel mai bun raport calitate
- preţ;
¥¥ Reţeta cu adaos de Silicon
Latex Hidrofob conferă faţadei
rezistenţă la apă şi umezeală,
precum şi protecţie în timp în faţa
intemperiilor;
¥¥ Faţadele aplicate cu tencuiala Danke! arată la fel de bine ca în prima zi;
¥¥ Structura are întotdeauna un aspect uniform, care aduce un plus valorii
estetice a faţadei;
¥¥ Are cele mai populare structuri, dezvoltate de specialiştii DEUTEK cu ajutorul
arhitecţilor din domeniu;
¥¥ Randamentul excelent, demonstrat în nenumărate rânduri pe şantiere, este
rezultatul anilor de experienţă pe segmentul business to business;
¥¥ Cel mai mare sistem de nuanţare la nivel naţional: mii de culori, la fel de vii ca
în prima zi. În plus, cele mai populare culori sunt disponibile gata preparate în găleată,
la acelaşi preţ cu produsul alb;
¥¥ Pe multe şantiere a fost preferată tencuielilor premium: zeci de reabilitări
termice, sute de şcoli, nenumărate ansambluri rezidenţiale;
¥¥ În timpul aplicării nu există deteriorări la drişcuire, granulele nu se sparg;
¥¥ Răşinile introduse în componenţa tencuielii asigură aderenţa acesteia la
stratul suport; materialul nu se lipeşte de drişcă, iar pierderile sunt minime.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: Danke! TEXTUR - 2.4 - 2.8 kg/m2/strat
Danke! KONTUR - 2.6 - 2.8 kg/m2/strat
Danke! STRUKTUR - 0.7 - 1.8 kg/m2/strat
Sistem recomandat: 1 strat Deutek Fassaden Grund
		
1 strat finisaj tencuială Danke!
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Danke! STRUKTUR
BAZĂ ALBĂ - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009733
Danke! TEXTUR
BAZĂ ALBĂ - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009740
ORANGE ACCENT - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009757
ORANGE LUMINOS - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009764

MARO ACCENT - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009771
MARO LUMINOS - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009788
CREM LUMINOS - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009795
CIOCOLATIU - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009801
CIOCOLATIULUMINOS-25 kg-24buc/palet-5946062009818
CAFENIU - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009825
NISIPIU - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009832
CĂRĂMIZIU - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009856
MĂSLINIU - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062019787
GALBEN OCRU - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062019770
Danke! KONTUR
BAZĂ ALBĂ - 25 kg - 24 buc/ palet -5946062009726

Prietenii tencuielilor Danke! :
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Amorsare eficientă şi
economică!
¥¥
¥¥

plăteşti ceea ce contează, nu ambalajul
aderenţă excelentă şi uscare rapidă
15

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Pune accentul pe conţinut, ambalajul fiind
creat pentru o manipulare cât mai uşoară şi pentru
minimizarea costurilor;
¥¥ Pătrunde în profunzime, astfel încât aderă
perfect la stratul suport;
¥¥ Pelicula de amorsă reduce considerabil
cantitatea de vopsea necesară pentru finisaj;
¥¥ Raport excelent calitate/preţ;
¥¥ Modul de aplicare este versatil: nediluat sau diluat 1:4, în funcţie de
stratul suport;
¥¥ Pelicula se usucă rapid şi creează un strat protector împotriva
umidităţii, intemperiilor şi a altor factori de mediu;
¥¥ Este preferată de meseriaşi pentru lucrări importante, indiferent
dacă stratul final este o vopsea premium.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.050 - 0.200 L/m2/strat
Randament: 10 - 20 m2/L/strat
Sistem recomandat: se utilizează pentru grunduirea pereţilor interiori şi
exteriori.
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
1 L - 396 buc/palet (12 buc/cutie) - 5946062009054
4 L - 144 buc/palet - 5946062008484
10 L - 48 buc/palet - 5946062007777

Prietenii lui Danke! AMORSĂ DE PERETE:
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Email cu uscare rapidă!
¥¥
¥¥

uscare rapidă
rezistenţă la intemperii

17

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Raportul calitate - preţ este excelent;
¥¥ Uscare record la atingere de 2 ore de la
aplicare, faţă de 12 ore cât au alte produse similare;
¥¥ Gamă variată de culori disponibile;
diversitate mare pe nuanţele de maro şi crem - cele
mai populare culori pentru această categorie de
produse;
¥¥ Răşinile alchidice care intră în componenţa emailului conferă o
aderenţă excelentă la stratul suport, acoperind perfect suprafaţa şi protejând-o
în acelaşi timp;
¥¥ Conferă rezistenţă excelentă la solicitări mecanice şi intemperii;
¥¥ Luciul peliculei se păstrează în timp şi este foarte uşor de întreţinut;
¥¥ Este cel mai cunoscut email din piaţă, graţie brandului pe care îl
reprezintă.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.100 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat Danke! GRUND ANTI-RUGINĂ
2 straturi finisaj Danke! USCARE RAPIDĂ
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Alb:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062003687
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062003694
4 L - 102 buc/palet - 5946062003700
10L - 33 buc/palet - 5946062010890
Negru:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062000211
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062000112
4 L - 102 buc/palet - 5946062000174
10L - 33 buc/palet - 5946062010876
Gri luminos:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062000198
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062000082
4 L - 102 buc/palet - 5946062000143
Maro ciocolatiu:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062000204
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062000099
4 L - 102 buc/palet - 5946062000150
10 L - 33 buc/palet - 5946062010883
Verde închis:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062001485
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062001492
4 L - 102 buc/palet - 5946062001508
Roşu oxid:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062001515
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062001522
4 L - 102 buc/palet - 5946062001539
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Maro deschis:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062001546
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062001553
4 L - 102 buc/palet - 5946062001560
Roşu închis:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062001577
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062001584
4 L - 102 buc/palet - 5946062011439
Albastru închis:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062001607
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062001614
4 L - 102 buc/palet - 5946062011422
Galben muştar:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062001638
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062001645
4 L - 102 buc/palet - 5946062011460
Gri metal:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062001669
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062001676
4 L - 102 buc/palet - 5946062001683
10 L - 33 buc.palet - 5946062010852
Bej:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062002529
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062002543
4 L - 102 buc/palet - 5946062004257
Ocru:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062002512
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062002536
4 L - 102 buc/palet - 5946062004318
Verde deschis:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062004622
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062004639
4 L - 102 buc/palet - 5946062004646

Prietenii lui Danke!
USCARE RAPIDĂ:

Vişiniu:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062008095
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062008101
4 L - 102 buc/palet - 5946062008118
10 L - 33 buc/palet - 5946062010869
Crem:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062008125
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062008132
4 L - 102 buc/palet - 5946062008149
Maro roşcat:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062008156
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062008163
4 L - 102 buc/palet - 5946062008170
Somon:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062008187
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062008194
4 L - 102 buc/palet - 5946062008200
Bleu:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009221
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009238
4 L - 102 buc/palet - 5946062009245
Cafeniu:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009160
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009177
4 L - 102 buc/palet 5946062009184
Gri vernil:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009191
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009214
4 L - 102 buc/palet - 5946062009207
Roşu aprins:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009139
2.5 L - 170 buc/palet – 5946062009146
4 L - 102 buc/palet - 5946062009153

Grund anti-rugină pentru
metal !
¥¥
¥¥

efect anti-rugină
disponibil în 2 culori: gri şi vişiniu
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Conferă rezistenţă la rugină şi este
special formulat pentru a proteja perfect
metalul, înainte de aplicarea emailului;
¥¥ Este disponibil în 2 culori: gri pentru
emailurile pastel şi vişiniu pentru emailuri
intense, asigurând astfel o acoperire perfectă şi uniformă a stratului final
de email;
¥¥ Pigmenţii rezistenţi la factorii de mediu creează o peliculă etanşă,
care protejează şi oferă o aderenţă excelentă la metal;
¥¥ Formula specială permite uscarea rapidă; praful nu aderă la
peliculă după numai 20 de minute.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.050 L/m2/strat
Randament: 20 m2/L/strat
Sistem recomandat: se utilizează pentru grunduirea suprafeţelor
metalice.
Ambalare / Paletizare / Cod de bare :
Vişiniu:
0.7 L - 525 buc - 5946062008545
2.5 L - 170 buc - 5946062008514
Gri:
0.7 L - 525 buc - 5946062011514
2.5 L - 170 buc - 5946062011521

Prietenii lui Danke! GRUND ANTI-RUGINĂ:
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Lemn protejat şi rezistent!
¥¥
¥¥

strat final gros şi lucios
protejează lemnul în timp
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Are cel mai bun preţ în categoria sa;
¥¥ Pigmenţii rezistenţi la UV pătrund în
lemn şi formează un strat protector care creşte
rezistenţa mecanică a suprafeţei şi protejează
lemnul împotriva mucegaiului şi a cariilor;
¥¥ Nuanţele naturale accentuează fibra lemnului şi conferă un
aspect plăcut;
¥¥ Este aplicabil atât la interior, cât şi la exterior, pentru o mulţime de
suprafeţe: uşi, ferestre, mobilier de grădină, cabane, garduri etc.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.100 ml/m2/strat
Sistem recomandat:
1 strat grund Danke! LEMN PROTECT
2 straturi Danke! LAC 2în1
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Cireş:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062007821
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062007838
10L - 33 buc/palet - 5946062015154
Fag:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062007883
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062007890
Palisandru:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062007869
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062007876
Stejar:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062007845
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062007852
Tec:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062007807
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062007814

Natur:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062008866
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062008873
10 - 33 buc/palet - 5946062015178
Castan:
0.75 L - 525 buc/ palet - 5946062010500
2.5 L - 170 buc/ palet - 5946062010555
10L - 33 buc/palet - 5946062015147
Abanos:
0.75 L - 525 buc/ palet - 5946062010494
2.5 L - 170 buc/ palet - 5946062010548
Trandafir:
0.75 L - 525 buc/ palet - 5946062010487
2.5 L - 170 buc/ palet - 5946062010531
Mahon:
0.75 L - 525 buc/ palet - 5946062010470
2.5 L - 170 buc/ palet - 5946062010524
10L - 33 buc/palet - 5946062015161
Salcâm:
0.75 L - 525 buc/ palet - 5946062010463
2.5 L - 170 buc/ palet - 5946062010517

Prietenii lui Danke! LAC 2în1:
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Lemn protejat şi rezistent!
¥¥
¥¥

rezistent la mucegai şi albăstreală
colorează şi accentuează fibra lemnului
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Pătrunde în fibra lemnului şi îi conferă
protecţie anti-mucegai;
¥¥ Întăreşte fibra lemnoasă şi îi conferă
rezistenţă în timp;
¥¥ Conferă aspect mat, fiind disponibil în
cele mai populare culori pentru decorarea lemnului;
¥¥ Se recomandă pentru vopsirea suprafeţelor din lemn de la exterior
şi interior: uşi şi ferestre, jaluzele din lemn, mobilier de grădină, cabane,
balustrade, garduri etc.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.07 L/m2/strat
Randament: 13 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat Oskar GRUND LEMN
			
2 straturi Danke! BAIŢ
			
1-2 straturi Danke! LAC 2în1 Incolor/ Oskar LAC YACHT Incolor
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Nuc:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010371
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062010425
Tec:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010364
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062010418
Trandafir:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010395
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062010449
Palisandru:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010388
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062010432
Castan:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010401
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062010456

Prietenii lui Danke! BAIŢ:
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Lemn decorat rapid şi
fără griji!
¥¥
¥¥
¥¥

pe bază de apă
uscare rapidă
fără miros
25

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Danke! Lac de Garduri este lacul pe bază de
apă destinat renovărilor uzuale care se realizează
de obicei la începutul fiecarui sezon cald. Datorită
preţului competitiv, produsul este perfect rentru
renovările medii şi de mari dimensiuni.
¥¥ Pentru că este pe bază de apă, lacul nu miroase şi se poate aplica fără
nicio problemă atât la interior, cât şi la exterior, pe o gamă variată de suprafeţe:
garduri, cabane, mobilier de grădină, uşi, ferestre;
¥¥ Se usucă rapid, al doilea strat se poate aplica după doar 4-6 ore;
¥¥ Se poate aplica cu uşurinţă cu trafaletul, bidineaua sau pensula,
necesitând un efort minim la aplicare atat pentru utilizatorul profesionist, cât şi
pentru cel amator.
¥¥ Este disponibil in 4 nuanţe.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.12 L/m2/strat
Randament: 8 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat grund Oskar Grund Lemn
			
2-3 straturi Danke! Lac de Garduri
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Vişin:
4 L - 64 buc/palet - 5946062020424
8 L - 44 buc/palet – 5946062020462
Stejar Gri:
4 L - 64 buc/palet - 5946062020400
8 L - 44 buc/palet – 5946062020448
Frasin:
4 L - 64 buc/palet - 5946062020417
8 L - 44 buc/palet – 5946062020455
Wenge:
4 L - 64 buc/palet - 5946062020431
8 L - 44 buc/palet – 5946062020479

Prietenii lui Danke! BAIŢ:
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Lemn nobil la preţ de criză!
¥¥
¥¥
¥¥

păstrează aspectul natural al lemnului
aplicare uşoară şi uscare rapidă
penetrează şi protejează lemnul
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Formula pe bază de ulei de in permite
uscarea rapidă şi păstrarea aspectului natural al
lemnului;
¥¥ Se absoarbe repede în suprafaţa
lemnoasă, protejând lemnul împotriva
mucegaiurilor, cariilor şi umidităţii;
¥¥ Face treaba unui grund de lemn
premium, dar la un preţ excelent în vremuri de criză;
¥¥ Se aplică foarte uşor, iar pelicula rezultată este uniformă,
compactă, fără spaţii neprotejate.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.080-0.100 L/m2/strat
Randament: 10-12 m2/L/strat
Sistem recomandat: se utilizează pentru grunduirea
			suprafeţelor de lemn
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
1 L - 396 buc/palet (12 buc/cutie) - 5946062009252
4 L - 144 buc/palet - 5946062008569
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Diluant eficient şi
economic!
pentru diluarea vopselelor, grundurilor şi
lacurilor alchidice
¥¥ pentru curăţarea uneltelor de vopsit
¥¥
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Se poate utiliza pentru diluarea
vopselelor, grundurilor, lacurilor alchidice;
¥¥ Ajută la curăţarea uneltelor,
parchetului şi linoleumului, care au fost
murdărite de produse pe bază de solvent,
care nu se pot curăţa cu apă.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
0.5 L - 900 buc/palet - 5946062010944
0.9 L - 480 buc/palet - 5946062010951

Prietenii lui Danke! DILUANT:
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Fără ele, sistemele DEUTEK
nu ar mai fi la fel!
Fassaden Grund 3in1: Aderenţă maximă
pentru faţade!
¥¥ Tiefgrund: Întăreşte suprafeţele fragile!
¥¥
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Merită cumpărat pentru că:
Fassaden Grund
¥¥ Acoperă perfect substratul;
¥¥ Asigură aderenţa şi aspectul uniform al tencuielii;
¥¥ Se poate nuanţa în sute de culori apropiate
tencuielii.
Tiefgrund
¥¥ Întăreşte suprafeţele fragile, pătrunzând în
adâncime atât la interior, cât şi la exterior;
¥¥ Măreşte aderenţa vopselei la suport;
¥¥ Reduce capacitatea de absorbţie.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum:
Fassaden Grund: 0.2 kg/m2/strat
Tiefgrund: 0.050 - 0.200 L/m2/strat
Randament:
Fassaden Grund: 5 m2/kg/strat
Tiefgrund: 10-20 m2/L/strat
Sistem recomandat: pentru vopselele şi tencuielile DEUTEK
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Fassaden Grund:
8 kg - 72 buc - 5946062006671;
25 kg - 24 buc - 5946062002321
Tiefgrund:
10 L - 60 buc - 5946062000853
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Termoizolarea e bună, asta
se ştie... Doar Danke! o face
bine şi la preţ meserie!
lipeşte şi şpăcluieşte la un preţ imbatabil
¥¥ reţetă specială pentru aderenţă şi duritate
sporită
¥¥ certificat, agrementat şi testat pe mii de
şantiere
¥¥
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este un produs economic care „îşi face
cinstit treaba”;
¥¥ Formulă cu aditivi speciali pentru uscare
rapidă şi sigură, fără crăpături;
¥¥ Ciment de înaltă calitate pentru armare
durabilă;
¥¥ Meşterii îl apreciează: le-a făcut viaţa
uşoară la aplicarea pe milioanele de metri pătraţi de faţade din România;
¥¥ Este folosit cu succes pe toate tipurile de şantiere: noi cartiere
rezidenţiale, vile, blocuri existente reabilitate termic, clădiri comerciale
etc.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: pentru lipire: 4 kg/m2
pentru finisare/şpăcluire: 4 kg/m2
1 sac ajunge pentru cca 6 m² de EPS lipit şi şpăcluit
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
25 kg/sac - 48 saci/palet - 6422327015330

Prietenii lui Danke! ADEZIV PENTRU
POLISTIREN:
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