Tot ce îţi trebuie pentru un
perete TOTAL perfect!
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

uşor de aplicat
efect anti-bacterian
acoperire din 1 strat
ultralavabilă
efect anti-mucegai
miros proaspăt
Utilizaţi biocidele în siguranţă. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre
produs înainte de utilizare.
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Trebuie să fii exigent atunci când vine
vorba de alegerea vopselei potrivite pentru
casa ta! Pentru că vopsirea pereţilor reprezintă
o investiţie pe termen lung şi doar alegerea
celei mai bune vopsele îţi garantează că vei
putea face faţă cu brio la orice provocare;
¥¥ Este o vopsea care poate fi folosită
în toată casa, având siguranţa că îşi va face
perfect datoria, până la capăt, fără nici un compromis;
¥¥ Este o vopsea care încă de la aplicare se întinde uşor şi acoperă
perfect, dintr-un singur strat. Care oferă un miros plăcut, proaspăt
camerei, diferit de cel chimic, obişnuit, de vopsea. Iar pe termen lung
oferă protecţie la mucegai şi bacterii, astfel încât întreaga familie să fie
sănătoasă şi în siguranţă. Şi foarte important, oferă o extrarezistenţă
la ştergere, astfel încât petele accidentale nu vor mai fi un motiv de
renovare. Aşa creează vopseaua Oskar Total pereţii perfecţi;
¥¥ Este preferat la lucrările cu pretenţii de superfinisaje: vile,
apartamente de lux, ansambluri rezidenţiale exclusiviste;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în 500 de culori
din paletarul Spirit of Color.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat OSKAR Amorsă ZeroMucegai
				
1 strat finisaj OSKAR Total
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
5 L - 72 buc/palet - 5946062009306

Prietenii lui OSKAR Total:
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Fără pete pe perete!
¥¥
¥¥
¥¥

se spală cu apă şi detergent
peretele respiră
disponibil în două grade de luciu: satinat și

mat
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Merită cumpărat
pentru că:
¥¥ Este cea mai
lavabilă vopsea de pe
piaţă, cu mult peste leaderul din această categorie. Cele mai frecvent întâlnite pete: urmele de mâini,
marker sau creion, vin, ketchup, ulei sau cafea se şterg perfect doar cu apă
şi detergent de pe peretele vopsit cu Oskar Ceramic;
¥¥ Conferă siguranţă, protecţie şi economie pe termen lung, nemaifiind
nevoie de o nouă zugrăveală când peretele s-a murdărit, printr-o simplă
spălare, acesta redevenind ca nou;
¥¥ Este ultrarezistent, putând fi folosit atât la interior, cât şi la exterior;
¥¥ Este special destinat acelor zone cu risc mare de murdărire din
locuinţă: holurile cu trafic intens, camerele de copii, bucătăriile, etc;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în orice nuanţă
din paletarul Spirit of Color (pentru nuanţele intense se foloseşte Oskar
Ceramic Bază transparentă - capac roşu).
¥¥ Este disponibil în două grade de luciu: satinat (apect matasos) și mat
(nu reflectă lumina).

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.083 L/m2/strat
Randament: 12 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat OSKAR ZeroMucegai
2 straturi finisaj OSKAR Ceramic
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
OSKAR Ceramic Satin alb:
2.5 L - 88 buc/palet - 5946062008583
8.5 L - 44 buc/palet - 5946062008507
15L - 24 buc/palet - 5946062012511

OSKAR Ceramic Satin bază transparentă
- capac roşu:
2.5 L - 88 buc/palet - 5946062008859
8.5 L - 44 buc/palet - 5946062013020
OSKAR Ceramic Mat alb:
2.5 L - 88 buc/palet - 5946062020509
8.5 L - 44 buc/palet - 5946062020516
15L - 24 buc/palet - 5946062020523
OSKAR Ceramic Mat bază transparentă capac roşu:
2.5 L - 88 buc/palet - 5946062020547
8.5 L - 44 buc/palet - 5946062020554

Prietenii lui OSKAR Ceramic:
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Dai 1 STRAT şi-ai terminat.
Timp şi bani ai câştigat!
acoperă perfect cu 1 strat
¥¥
se aplică uşor şi rapid
¥¥
economie de timp şi bani vs. aplicarea în 2
straturi
¥¥
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Folosind Oskar Cremă 1 Strat în locul unei
vopsele obişnuite cu acoperire în 2 straturi este
foarte uşor să economiseşti:
- Bani: cu aceeaşi cantitate de Oskar Cremă 1
Strat acoperi perfect, dintr-un strat, de două ori mai
mulţi m2 decât cu o vopsea obişnuită, adică plăteşti
mai puţin şi acoperi mai mult!
- Timp: pentru că aplici doar 1 singur strat,
termini totul mai repede, în timp record!
¥¥ Are un miros plăcut şi discret, deci se poate aplica fără probleme în
spaţiile neaerisite, putându-se locui imediat în camera proaspăt vopsită;
¥¥ Este extrem de uşor de aplicat, fiind preferat atât de aplicatorii
profesionişti, dar şi de către cei începători, fără experienţă;
¥¥ Are o reţetă perfectă de produs, dezvoltată împreună cu zugravi
profesionişti, participanţi la teste tehnice de aplicare;
¥¥ Este preferat la lucrările cu pretenţii de superfinisaj: vile, apartamente
de lux, ansambluri rezidenţiale exclusiviste;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în peste 500 de
culori.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat OSKAR Amorsă ZeroMucegai
				
1 strat finisaj OSKAR Cremă 1 Strat
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
5 L - 64 buc/palet - 5946062007791
10 L - 33 buc/palet - 5946062009559
15 L - 24 buc/palet - 5946062007784

Prietenii lui OSKAR Cremă 1 strat:
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Decât Bau Bau mucegai,
mai bine Bye Bye mucegai!
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

efect anti-mucegai
super-lavabilă
grad de alb excelent
extra putere de acoperire
Utilizaţi biocidele în siguranţă. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre
produs înainte de utilizare.
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Efectul anti-mucegai este avizat de
Ministerul Sănătăţii-Institutul Naţional De
Sănătate Publică Bucureşti;
¥¥ Lavabilitatea este una dintre cele
mai importante caracteristici dorite de un
consumator de la o vopsea, fiind asimilată doar
cu vopseaua premium, de top calitate;
¥¥ Petele de noroi, urmele de mâini din jurul
prizelor și întrerupătoarelor se șterg fără nici o problemă de pe perete,
vopseaua arătând perfect, ca în prima zi;
¥¥ Este de 15 ani în top 3 preferinţe de vopsea ale zugravilor
profesionişti din România;
¥¥ Este preferat la lucrările cu pretenţii de finisaj super alb precum
hoteluri, resturante, ansambluri şi vile rezidenţiale;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în peste 500 de
culori.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat OSKAR Amorsă ZeroMucegai
				
2 straturi finisaj OSKAR SuperWeiss
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
2.5 L - 88 buc/palet - 5946062012429
8.5 L - 44 buc/palet - 5946062012412
15 L - 24 buc/palet - 5946062012405
25 L - 16 buc/palet - 5946062012399
30 L - 12 buc/palet - 5946062014577

Prietenii lui OSKAR SuperWeiss:
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Tavan fin și neted!
¥¥
¥¥
¥¥

perfect neted: fără dâre sau imperfecțiuni
perfect alb: luminos
nu stropește
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este singura vopsea special concepută
pentru vopsirea perfectă a tavanelor;
¥¥ Încă din momentul aplicării, vopseaua
aderă perfect la suprafața orizontală și nu
stropește aplicatorul. Trafaletul alunecă ușor
și vopseaua se aplică fără nici o greutate,
acoperind perfect toată suprafața tavanului;
¥¥ Este preferat la lucrările cu pretenţii
de finisaj perfect, tip „coală de hârtie” precum hoteluri, resturante,
ansambluri şi vile rezidenţiale;
¥¥ Doar cu Oskar SuperWeiss Tavan rezultatul final este unul de
un alb luminos, perfect neted, fără dâre sau imperfecțiuni.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:		
1 strat OSKAR Amorsă ZeroMucegai
				
2 straturi finisaj OSKAR SuperWeiss Tavan
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
2.5 L - 88 buc/palet - 5946062011682

Prietenii lui OSKAR SuperWeiss Tavan:
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Baie şi Bucătărie fără
bacterii şi mucegai!
¥¥
¥¥
¥¥

efect anti-bacterian
anti-mucegai
permite respiraţia peretelui

Utilizaţi biocidele în siguranţă. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre
produs înainte de utilizare.

13

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Efectul anti-bacterian şi anti-mucegai
este avizat de Ministerul Sănătăţii-Institutul
Naţional De Sănătate Publică Bucureşti;
¥¥ Efectul anti-bacterian actionează atât
la nivelul peretelui cât şi al aerului, protejând
împotriva a 650 de organisme patogene:
germeni, viruşi şi fungi, precum Staphilococus
Aureus, Salmonella Typhi, Aspergillus Niger şi
E-coli;
¥¥ Baia şi bucătăria au nevoie de o vopsea specială, rezistentă la
umezeală şi abur, care să nu permită mucegaiului să se dezvolte;
¥¥ Este o vopsea superlavabilă, care permite ştergerea petelor,
fără ca pelicula să se deterioreze;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în peste 500 de
culori.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat OSKAR ZeroMucegai
				
2 straturi finisaj OSKAR Baie şi Bucătărie
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
2.5 L - 88 buc/palet - 5946062008477

Prietenii lui OSKAR Baie şi Bucătărie:
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Testat și preferat de
meseriași!
¥¥
¥¥
¥¥

alb și acoperitor
fără dâre și nade
roluire și reparații ușoare
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Vopseaua este adresată zugravilor,
meseriașilor, profesioniștilor, testată în rândul
lor și aprobată împreună cu aceștia;
¥¥ Rețeta este realizată special pentru
a facilita aplicarea, trafaletul “alunecă” pe
perete și, astfel, renovările sunt mai rapide și mai ușor de finalizat;
¥¥ Produsul are un grad ridicat de alb și o acoperire excelentă, aspecte
confirmate în toate testările realizate pe șantierele aparținând dezvoltatorilor
imobiliari;
¥¥ Fiind formulată special pentru șantiere, vopseaua permite realizarea
de mici reparații ulterioare aplicării;
¥¥ Randament sporit de minim 12m2/L/strat, în condiții de substrat
denivelat și absorbant;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în 500 de culori din
paletarul Spirit of Color.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.083 L/m2/strat
Randament: 12 m2/L/strat
Sistem recomandat: 1 strat OSKAR Pro Expert Amorsa Perete
			

2 straturi finisaj OSKAR Pro Expert Opac

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
5 L - 64 buc/palet - 5946062017998
15L - 24 buc/palet - 5946062016892

Prietenii lui OSKAR Pro Expert Opac:
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Testat și preferat de
meseriași!
¥¥
¥¥
¥¥

aspect ultra mat
nu rămân dâre și urme de trafalet
nu reflectă lumina
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Vopseaua este adresată zugravilor,
meseriașilor, profesioniștilor, testată în rândul
lor și aprobată împreună cu aceștia;
¥¥ Rețeta este realizată special pentru
un finisaj perfect, fără dâre și urme de
trafalet. Finisajul mat face ca lumina să nu se reflecte pe perete, astfel încât
imperfecțiunile acestuia nu se văd.
¥¥ Produsul are un grad ridicat de alb și o acoperire excelentă, aspecte
confirmate în toate testările realizate pe șantierele aparținând dezvoltatorilor
imobiliari;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în 500 de culori din
paletarul Spirit of Color.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.083 L/m2/strat
Randament: 12 m2/L/strat
Sistem recomandat: 1 strat OSKAR Pro Expert Amorsa Perete
			
2 straturi finisaj OSKAR Pro Expert Extra Mat
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
5 L - 64 buc/palet - 5946062020585
15L - 24 buc/palet - 5946062020578

Prietenii lui OSKAR Pro Expert Extra Mat:
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Culorile vacanţei în casa ta!
¥¥
¥¥
¥¥

acoperă dintr-un singur strat
culori moderne, gata preparate
uşor de aplicat
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Acoperă perfect dintr-un singur strat, ceea
ce înseamnă că timpul de aplicare şi cantitatea
de muncă se reduc la jumătate;
¥¥ 5 L de vopsea care acoperă într-un singur
strat fac cât o vopsea de 10 L care acoperă în 2
straturi, fiind suficientă pentru decorarea unei
camere de 12 m2;
¥¥ Oferă o gamă largă de nuanţe, special
gândită pentru preferinţele consumatorilor
din România, predominând culorile de galben, portocaliu şi maron, cu
intensităţi pastelate, dar şi accent;
¥¥ Conferă o soluţie mai economică decât colorarea computerizată
şi mai sigură, din punct de vedere duplicare culoare, decât colorarea cu
pigment manual;
¥¥ Este foarte uşor de aplicat de către aplicatorii neprofesionişti, dar
şi de către cei profesionişti.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat OSKAR Amorsă ZeroMucegai
1 strat finisaj OSKAR Coloris
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Vis Mediteraneean
pale 5 L - 80 buc/palet - 5946062003229
soft 5 L - 80 buc/palet - 5946062003236
medium 5 L - 80 buc/palet - 5946062003243
Marele Canion
pale 5 L - 80 buc/palet - 5946062003281
soft 5 L - 80 buc/palet - 5946062003304
intensive 5 L - 80 buc/palet - 5946062003328
Primăvara la Munte
pale 5 L - 80 buc/palet - 5946062003335

light 5 L - 80 buc/palet - 5946062003342
medium 5 L - 80 buc/palet - 5946062003359
Insula Aurie
pale 5 L - 80 buc/palet - 5946062003380
light 5 L - 80 buc/palet - 5946062003397
soft 5 L - 80 buc/palet - 5946062003403
Apus la Tropice
light 5 L - 80 buc/palet - 5946062003434
medium 5 L - 80 buc/palet - 5946062003441
intensive 5 L - 80 buc/palet - 5946062003458
Misterul Piramidelor
pale 5 L - 80 buc/palet - 5946062003489
light 5 L - 80 buc/palet - 5946062003502
intensive 5 L - 80 buc/palet – 5946062003519

Prietenii lui OSKAR Coloris:
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Culoare pentru locuința ta!
¥¥
¥¥
¥¥

1050 de culori
acoperire perfectă din 2 straturi
culoare rezistentă în timp
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Merită cumpărat
pentru că:
¥¥ Toate culorile, inclusiv cele
intense, acoperă perfect din 2
straturi, nemaifiind necesar Strat
de Fond sau un al treilea strat suplimentar;
¥¥ Culorile pentru exterior au rezistenţă la razele UV, intemperii şi
modificări de temperatură;
¥¥ Asigură cea mai eficientă şi economică colorare, datorită
formulării speciale a bazelor şi a folosirii unei cantităţi optime de
pigment pentru nuanţare;
¥¥ Este garantată acurateţea culorii la duplicările ulterioare;
¥¥ Sistemul de colorat este integral automatizat şi asistat de
calculator, cu risc minim de eroare şi plus de rapiditate.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat OSKAR Amorsă ZeroMucegai
2 straturi finisaj OSKAR Spirit of Color
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
INTERIOR
baza P - capac portocaliu
2.5L - 44buc/palet - 5946062003533
10L - 33buc/palet - 5946062002550
baza TR - capac galben
2.5L - 44buc/palet - 5946062003540
10L - 33buc/palet - 5946062002574

baza GL - capac roşu
2.5L - 44buc/palet - 5946062007944
10L - 33buc/palet - 5946062007951
EXTERIOR
baza P - capac mov
2.5L - 44buc/palet - 5946062003557
10L - 33buc/palet - 5946062002611
baza TR - capac albastru
2.5L - 44buc/palet - 5946062003564
10L - 33buc/palet - 5946062002635
baza GL - capac verde
2.5L - 44buc/palet - 5946062007968
10L - 33buc/palet - 5946062007975

Prietenii lui OSKAR Spirit of Color:
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Super curat la interior /
extra rezistent la exterior
¥¥
¥¥
¥¥

super-lavabilă
rezistență la mucegai
culoare clară, luminoasă
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Culorile sunt vii, clare, vopseaua fiind
disponibilă pentru colorarea computerizată
în toate cele 1050 culori din paletarul Oskar
Spirit of Color și în culorile din paletarul Oskar
Collection RAL;
¥¥ Culorile pentru exterior au rezistenţă
la razele UV, intemperii şi modificări de
temperatură;
¥¥ Vopseaua este super-lavabilă, permite ștergerea urmelor
de mâini din jurul prizelor și întrerupătoarelor fără ca pelicula să se
deterioreze;
¥¥ Este rezistentă la mucegai, păstrând un mediu mai sănătos;
¥¥ Asigură cea mai eficientă şi economică colorare, datorită
formulării speciale a bazelor şi a folosirii unei cantităţi optime de
pigment pentru nuanţare;
¥¥ Este garantată acurateţea culorii la duplicările ulterioare.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai
2 straturi finisaj OSKAR Super Culoare
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
INTERIOR/EXTERIOR
baza P - capac negru

2.5L - 96buc/palet - 5946062018940
8.5L - 36buc/palet - 5946062018957
15L - 24buc/palet - 5946062018964
baza TR - capac roz
2.5L - 96buc/palet - 5946062018926
8.5L - 36buc/palet - 5946062018933
15L - 24buc/palet - 5946062018971

Prietenii lui OSKAR Super Culoare:
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STRIAT

INDUSTRIAL

Scanați codul cu telefonul pentru tutorialul de aplicare.

COFRAJ

Aspect modern de beton
industrial
¥¥
¥¥
¥¥

aplicare ușoară
finisaj mat
disponibil în 6 nuanțe de gri moderne
25

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Cu Oskar Beton Efect este foarte
ușor să creezi un finisaj cu aspect de beton
industrial nefinisat. Produsul se aplică
rapid, iar rezultatele sunt spectaculoase.
¥¥ Pentru un rezultat personalizat,
produsul este disponibil pentru colorarea
computerizată în 6 nuanțe de gri.
¥¥ Oskar Beton Efect se poate aplica în 3 moduri diferite în scopul
obținerii de aspecte diferite - scanează cu telefonul unul din cele 3
coduri QR de pe pagina anterioară pentru a putea privi tutorialul de
aplicare
¥¥ Oskar Beton Efect este ideal pentru a fi utlizat în spațiile de
locuit cu design contemporan, precum apartamente tip loft, case
moderne sau alte spații urbane unde se pune accent pe design. De
asemenea, produsul este recomandat și pentru decorarea diverselor
spații comerciale precum showroom-uri, restaurante sau hoteluri
avangardiste.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0,6-0,75 L/m2
Randament: 1.2-1.7 m2/L
Sistem recomandat: 1 strat OSKAR Amorsă ZeroMucegai
			
1-2 straturi finisaj OSKAR Beton Efect (în funcție
			
de tehnica de aplicare)
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
10 L - 33 buc/palet - 5946062020493

Prietenii lui OSKAR Beton Efect:
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Culoarea ta dintr-un singur
tub!
¥¥
¥¥
¥¥

super concentrat
uşor de omogenizat
gamă variată de culori
27

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este super concentrat, putând colora
fără probleme chiar şi cele mai albe vopsele cu
conţinut mare de titan;
¥¥ Obţinerea unei culori de intensitate medie
necesită un singur tub de 180 ml la o găleată de
15 L, ceea ce face din acest pigment, cel mai
economic mod de a obţine culoare;
¥¥ 10 culori din cele 16 disponibile se pot
folosi atât la interior cât şi la exterior;
¥¥ Are un ambalaj tip tub, special gândit
pentru a permite dozarea direct în găleată şi
folosirea integrală a pigmentului;
¥¥ Oferă o gamă largă de nuanţe, special gândită pentru preferinţele
consumatorilor din România, predominând culorile calde de galben,
portocaliu şi maron;
¥¥ Are cel mai prietenos şi uşor de înţeles paletar, fiind imposibil ca din
cele 96 de combinaţii posibile să nu se găsească culoarea preferată.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
80 ml - 6 buc/cutie - 5946062007494 180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007616
1. Galben (INTERIOR - EXTERIOR)
7. Roşu (INTERIOR)
13. Verde (INTERIOR - EXTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007371 30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007500 30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007623
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007388 180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007517 180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007630
8. Roşu oxid (INTERIOR - EXTERIOR) 14. Albastru (INTERIOR - EXTERIOR)
2. Galben lămâie (INTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007395 30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007524 30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007647
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007401 180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007531 180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007654
9. Cărămiziu (INTERIOR)
15. Violet (INTERIOR - EXTERIOR)
3. Galben auriu (INTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007418 30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007548 30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007661
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007425 180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007555 180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007678
10. Ocru (INTERIOR - EXTERIOR)
16. Negru (INTERIOR - EXTERIOR)
4. Portocaliu luminos (INTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007432 30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007562 30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007685
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007456 180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007579 180 ml - 6 buc/cutie – 5946062007692
11. Maron (INTERIOR - EXTERIOR)
5. Portocaliu (INTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007463 30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007586 *Important! Pigmentul OSKAR se
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007470 180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007593 livrează doar la multipli de cutii
colectoare!
6. Roşu oranj (INTERIOR)
12. Cafeniu (INTERIOR - EXTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007487 30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007609

Prietenii lui OSKAR Pigment:
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Rezistenţă maximă pentru
faţade perfecte!
¥¥
¥¥
¥¥

impermeabil
membrană flexibilă
protecţie la intemperii

29

Merită cumpărat
pentru că:
¥¥ Conţine Silicon care îi
conferă proprietăţi elastice,
adică la modificările de
temperatură, pelicula se poate
Bază transparentă
dilata şi contracta, fără să se
fisureze;
¥¥ Datorită Siliconului, apa nu poate pătrunde prin pelicula de
vopsea, ceea ce conferă o extra protecţie pentru faţade şi o viaţă mai
lungă;
¥¥ Este ultralavabil, putând fi spălat cu furtunul cu apă, fără ca
pelicula să se deterioreze;
¥¥ Protejează şi lasă peretele să respire;
¥¥ Conferă protecţie împotriva intemperiilor şi este rezistent la
acţiunea razelor UV;
¥¥ Este preferat pentru lucrările cu pretenţii de superfinisaj la
exterior: vile, ansambluri rezidenţiale, hoteluri, obiective importante de
arhitectură;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în 500 de culori.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat OSKAR ZeroMucegai
2 straturi finisaj OSKAR Silikon
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

OSKAR Silikon alb:
5 L - 64 buc/palet - 5946062008804
15 L - 24 buc/palet - 5946062008798
OSKAR Silikon Bază transparentă capac roşu:
5 L - 64 buc/palet – 5946062009290

Prietenii lui OSKAR Silikon:
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Triplă protecţie, maximă
siguranţă!
¥¥
¥¥
¥¥

aqua Protect
impact Protect
fungi Protect
Utilizaţi biocidele în siguranţă. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre
produs înainte de utilizare.
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Prin tripla sa barieră de protecţie, oferă
maximă siguranţă împotriva oricărei ameninţări a
mediului exterior:
1. AQUA Protect - protecţie împotriva apei şi
umidităţii datorită răşinei siliconice care
impermeabilizează perfect;
2. IMPACT Protect - protecţie la impact şi şocuri
scoarță de copac
mecanice graţie extra rezistenţei şi durităţii
conferite de Microsferele Ceramice;
3. FUNGI & ALGAE Protect - protecţie împotriva
mucegaiului, igrasiei şi a algelor negre sau
verzi, datorită formulei cu inhibitori anticontaminare biologică de ultimă generaţie;
¥¥ Conferă economie pe termen lung,
deoarece faţadele vor necesita o nouă renovare
în 20 de ani, faţă de 10 ani cât rezistă o tencuială
bob de orez
obişnuită;
¥¥ Este preferat pentru lucrările cu pretenţii de superfinisaj la exterior:
vile, ansambluri rezidenţiale, hoteluri, obiective importante de arhitectură;
¥¥ Disponibilitate în cele mai solicitate 2 tipuri de structuri: Scoarţă de
copac şi Bob de Orez;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în 1050 de culori din
paletarul Spirit of Color. În plus, cele mai populare culori sunt dispoibile gata
preparate în găleată, la același preț cu produsul alb.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: Scoarţă de copac: 2.4-2.8 kg/m2²
		
Bob de orez: 2.6-2.8 kg/m2²
Randament: Scoarţă de copac 25 kg: 9-10 m2
Bob de orez 25 kg: 9-10 m2²
Sistem recomandat:
1 strat grund Fassaden Grund
1 strat finisaj OSKAR 3Teck
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
BOB DE OREZ BAZĂ ALBĂ 25 kg - 24 buc/palet 5946062010579
SCOARŢĂ DE COPAC BAZĂ ALBĂ 25 kg - 24 buc
/ palet - 5946062010562

TERRACOTTA 25KG - 24 buc/palet - 5946062011491
MAGNOLIA 25KG - 24 buc/palet - 5946062011507
GOLD 25KG - 24 buc/palet - 5946062013914
CAPPUCCINO 25KG - 24 buc/palet - 5946062015000
CARAMEL 25KG - 24 buc/palet - 5946062015017
VANILIE 25KG - 24 buc/palet - 5946062015024
OLIVE 25KG - 24 buc/palet - 5946062019824
MANDARIN 25KG - 24 buc/palet - 5946062019817
CIOCOLATĂ 25KG - 24 buc/palet - 5946062019800
SOLAR 25KG - 24 buc/palet - 5946062019794

Prietenii lui OSKAR 3Teck:
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Rezistenţă maximă pentru
faţade perfecte!
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

durabilitate
protecție cu microsfere ceramice
super flexibilitate
rezistență la intemperii
33

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Conţine Microsfere Ceramice protectoare,
tehnologie NASA, care conferă produsului
rezistenţă, duritate şi flexibilitate;
¥¥ Este un produs decorativ pe bază de
marmură naturală colorată, pentru un aspect
premium, natural;
¥¥ Conferă rezistenţă excelentă la fisuri,
lovituri mecanice, zgâriere, precum şi la intemperii,
modificări de temperatură, factori chimici şi
poluare;
¥¥ Microsferele Ceramice perfect sferice conferă o aplicare extrem
de uşoară şi pierderi de material reduse, obţinându-se astfel economie de
produs şi reducerea timpului de aplicare;
¥¥ Conferă economie pe termen lung, deoarece soclurile vor necesita o
nouă renovare în 20 de ani, faţă de 10 ani cât rezistă o tencuială mozaicată
obişnuită;
¥¥ Este preferat pentru zonele foarte solicitate unde este nevoie de
extraprotecţie: socluri de vile, coridoare cu trafic intens, casa scării, etc;
¥¥ Disponibilitate în 20 nuanţe, gata preparate.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 4.0-4.5 kg/m2
Sistem recomandat:
1 strat grund Fassaden Grund
1 strat finisaj OSKAR Mosaik
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Cod 9701 - 25 kg - 24 buc/palet – 5946062005513
Cod 9702 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005520
Cod 9703 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005506
Cod 9704 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005537
Cod 9705 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005742
Cod 9706 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005544
Cod 9709 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005575
Cod 9710 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005582

Cod 9712 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005605
Cod 9715 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005636
Cod 9717 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005711
Cod 9718 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005728
Cod 9720 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005650
Cod 9721 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005667
Cod 9722 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005674
Cod 9726 - 25kg - 24 buc/palet - 5946062005759
Cod 9727 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005766
Cod 9730 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005797
Cod 9731 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005803
Cod 9732 - 25 kg - 24 buc/palet - 5946062005810

Prietenii lui OSKAR Mosaik:
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Zero şanse pentru
mucegaiul din substrat,
zero griji pentru pereţi!
¥¥
¥¥
¥¥

concentrată
protejează peretele contra mucegaiului
uşurează aplicarea vopselei
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este superconcentrată, cu conţinut mare
de răşină, prin diluarea cu apă obţinându-se
o cantitate mai mare de Amorsă, bună pentru
aplicare;
¥¥ Uşurează aplicarea vopselei prin
formarea unei pelicule netede şi compacte,
care permite alunecarea uşoară a trafaletului;
¥¥ Reduce consumul de vopsea prin
diminuarea absorbţiei peretelui;
¥¥ Asigură o aplicare uniformă, fără dâre, a vopselei;
¥¥ Asigură rezistenţa zugrăvelii în timp, protejând-o în faţa
mucegaiului din perete;
¥¥ Sistemul amorsă+vopsea reprezintă soluţia optimă pentru un
zugrăvit modern, de calitate şi rezistent în timp, fiind utilizată de toţi
zugravii profesionişti.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.2 - 0.05 L/m2/strat în funcţie de diluare
Randament: 5 - 20 m2/L în funcţie de diluare
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
1 L - 405 buc/palet - 5946062005209
4 L - 96 buc/palet - 5946062015604
10 L - 60 buc/palet - 5946062005223
30 L - 12 buc/palet - 5946062014539

Prietenii lui OSKAR Amorsă Zero Mucegai:

Bază transparentă
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Bază transparentă

Dai un singur strat de
vopsea peste amorsă și
zugrăveala e gata!
acoperă și amorsează suportul pe care se
aplică
¥¥
contribuie la reducerea cantității de
vopsea aplicată
¥¥
reduce timpul de finisare a lucrării
¥¥
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Amorsează și acoperă perfect suportul
pe care se aplică;
¥¥ Pătrunde în profunzime, astfel încât
aderă perfect la stratul suport;
¥¥ Pelicula de amorsă reduce considerabil
cantitatea de vopsea necesară pentru finisaj
- fiind albă, doar un strat de vopsea mai este
necesar pentru finisarea lucrării;
¥¥ Pentru că mai este necesar un singur strat de vopsea, se
economisesc bani și timp.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
5L - 64 buc/palet - 5946062014867
12L - 24 buc/palet - 5946062014850

Prietenii lui OSKAR Amorsă Albă:

Bază transparentă
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Bază transparentă

Stilul casei tale în culori
moderne!
¥¥
¥¥
¥¥

uscare rapidă
email pe bază de apă, fără miros
aspect mat, catifelat
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este un email pe bază de apă, fără miros,
ideal pentru utilizare la interior sau în zone cu
aerisire precară;
¥¥ Gama de culori special aleasă din ultimele
tendinţe în materie de culoare, pentru accentuarea
obiectelor de decoraţiune dintr-o casă modernă,
decorată cu stil: rame tablouri, scaune, mese, uşi,
calorifere, mobilier grădină, diverse alte obiecte de
decoraţiune, care astfel decorate conferă o pată de
culoare în cadrul unui interior modern;
¥¥ Aspect mat, catifelat, foarte căutat şi la
modă, fiind considerat mai elegant decât culorile lucioase;
¥¥ Capacele sunt vopsite în culoarea reală a produsului, ajutând astfel
la o vizualizare cât mai bună a culorii, încă de la raft;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în nuanțele pastel din
paletarul Spirit of Color;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în toate nuanțele din
paletarul Spirit of Color și din paletarul Oskar Collection RAL.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat de amorsare în funcţie de stratul suport
2-3 straturi finisaj OSKAR Aqua Matt
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Alb contemporan
0.6L - 525 buc/palet - 5946062009979
2.5L - 170 buc/palet - 5946062011699
Galben prêt-a-porter
0.6L - 525 buc/palet - 5946062009900
2.5L - 170 buc/palet - 5946062015666
Maro eclectic
0.6L - 525 buc/palet - 5946062009887
2.5 - 170 buc/palet - 5946062015659
Negru minimalist
0.6L - 525 buc/palet - 5946062014058
2.5L - 170 buc/palet - 5946062015642

Gri creativ
0.6L - 525 buc/palet - 5946062009894
2.5L - 170 buc/palet - 5946062021421
Cafeniu distins
0.6L -525 buc/palet - 5946062009955
2.5L - 170 buc/palet - 5946062021414
Roşu pasional
0.6L - 525 buc/palet - 5946062009948
Fuchsia chic
0.6L - 525 buc/palet - 5946062009870
Orange glamour
0.6L - 525 buc/palet - 5946062009931
Ocru unicat
0.6L - 525 buc/palet - 5946062009962
Turcoaz couture
0.6L - 525 buc/palet - 5946062009917
Verde exotic
0.6L - 525 buc/palet - 5946062009924
Baza TR
2.5L - 525 buc/palet - 5946062018339

Prietenii lui OSKAR AquaMatt:
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Metalul învinge. Rugina
nu-l atinge!
¥¥
¥¥
¥¥

se aplică direct pe rugină
previne apariţia ruginii
nu necesită grunduire
41

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este ideal pentru protecţia şi decorarea
suprafeţelor interioare şi exterioare, atacate de
rugină, având un triplu rol: inhibitor de coroziune,
grund şi email;
¥¥ Este alegerea ideală pentru suprafeţele
din metal de la exterior expuse intemperiilor şi
umezelii, protejând pe termen îndelungat metalul
contra ruginirii şi deteriorării;
¥¥ Aplicarea se face rapid, deoarece nu mai
este nevoie de timpul alocat grunduirii metalului,
produsul putând fi aplicat direct pe metalul ruginit;
¥¥ Gama de culori special aleasă din cele mai vandabile culori lucioase,
este completată de culori speciale, pentru metal: pentru fier forjat, culori
metalizate şi culori cu efect tip loviură de ciocan.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
2-3 straturi finisaj OSKAR Direct pe RUGINĂ
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Cupru Metalizat
0.5 L - 756 buc / palet - 5946062010081
2.5 L- 210 buc/ palet - 5946062010197
10 L - 33 buc / palet - 5946062011200
Auriu Metalizat
0.5 L- 756 buc /palet - 5946062010074
2.5 L - 210 buc/ palet - 5946062010180
10L - 33 buc / palet - 5946062011217
Argintiu Metalizat
0.5 L - 756 buc /palet - 5946062010067
2.5 L- 210 buc/ palet - 5946062010173
10 L - 33 buc / palet - 5946062011224
Argintiu Lovitură de ciocan
0.5 L - 756 buc /palet - 5946062010012
2.5 L - 210 buc/ palet - 5946062010128
10 L - 33 buc / palet - 5946062011279
Negru Lovitură de ciocan
0.5 L - 756 buc /palet - 5946062010005
2.5 L - 210 buc/ palet/ - 5946062010111
10 L - 33 buc / palet - 5946062011286
Maro Ciocolatiu Lovitură de ciocan
0.5 L - 756 buc /palet - 5946062009986
2.5 L- 210 buc/ palet/ - 5946062010098
10 L - 33 buc / palet - 5946062011309
Verde Închis Lovitură de ciocan
0.5 L - 756 buc /palet - 5946062009993
2.5 L - 210 buc/ palet - 5946062010104
10 L - 33 buc / palet - 5946062011293
Gri Lucios
0.5 L- 756 buc /palet - 5946062010050
2.5 L - 210 buc/ palet - 5946062010166
10 L - 33 buc / palet - 5946062011231
Negru Mat Fier forjat
0.5 L - 756 buc /palet - 5946062010043
2.5 L- 210 buc/ palet - 5946062010159

10 L - 33 buc / palet - 5946062011248
Verde Închis Lucios
0.5 L - 756 buc /palet - 5946062010036
2.5 L- 210 buc/ palet - 5946062010142
10 L - 33 buc / palet - 5946062011255
Maro Ciocolatiu Lucios
0.5 L - 756 buc /palet - 5946062010029
2.5 L- 210 buc/ palet - 5946062010135
10 L - 33 buc / palet - 5946062011262
Alb Lucios
0.5 L - 756 buc /palet - 5946062011972
2.5 L- 210 buc/ palet - 5946062011989
10 L - 33 buc / palet - 5946062011996
Vișiniu Lucios
0.5 L - 756 buc /palet - 5946062012085
2.5 L- 210 buc/ palet - 5946062012092
10 L - 33 buc / palet - 5946062012108
Maro Roșcat Lucios
0.5 L - 756 buc /palet - 5946062012115
2.5 L- 210 buc/ palet - 5946062012122
10 L - 33 buc / palet - 5946062012139
Alb Mat
0.5L - 756 buc/palet - 5946062019053
2.5L - 210 buc/palet - 5946062019022
Albastru Denim Mat
0.5L - 756 buc/palet - 5946062019039
2.5L - 210 buc/palet - 5946062018995
Maro Ciocolatiu Mat
0.5L - 756 buc/palet - 5946062019046
2.5L - 210 buc/palet - 5946062019008
Negru Lucios Mat
0.5L - 756 buc/palet - 5946062019015
2.5L - 210 buc/palet – 5946062018988
*SKU-rile la 10L se produc doar la comandă!

Prietenii lui OSKAR direct
pe RUGINĂ:
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Acoperişul învinge. Rugina
nu-l atinge!
¥¥
¥¥

rezistenţă la rugină
rezistenţă la intemperii şi raze UV
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este ideal pentru decorarea acoperişurilor
din metal feros sau neferos (tablă neagră sau tablă
zincată învechită), lemn (sageacuri sau streşini din
lemn) şi zidărie;
¥¥ Email satinat anti-alunecare, cu rezistenţă la
rugină, intemperii şi raze UV;
¥¥ Are un aspect satinat, care împiedică
alunecarea specifică suprafeţelor lucioase;
¥¥ Este nevoie de un produs special gândit şi
formulat care să ofere rezistenţă maximă zonelor
celor mai expuse la intemperii (ploaie, zăpadă sau ceaţă) şi razele UV, aşa
cum sunt acoperişurile, sageacurile sau streşinile, burlane, din lemn sau
metal;
¥¥ Oferă o gamă de culori, aleasă din paletarul RAL, care acoperă cele
mai căutate şi populare culori pentru decorarea acoperişurilor.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0,095 L/m2/strat
Randament: 10,5 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat Danke! Grund Metal
2 -3 straturi OSKAR Direct pe ACOPERIŞ
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Cărămiziu
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062010807
2.5 L - 210 buc / palet - 5946062010326
10 L - 33 buc / palet - 5946062011316
Verde Închis
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062010814
2.5 L - 210 buc / palet - 5946062010319
10 L - 33 buc / palet - 5946062011323
Gri Metal:
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062010821
2.5 L - 210 buc / palet - 5946062010302
10 L - 33 buc / palet - 5946062011330
Maro Roşcat:
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062010838

Prietenii lui OSKAR
direct pe ACOPERIŞ:
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2.5 L - 210 buc/ palet - 5946062010296
10 L - 33 buc / palet - 5946062011347
Maro Ciocolatiu:
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062010845
2.5 L - 210 buc / palet – 5946062010289
10 L - 33 buc / palet - 5946062011354
Argintiu
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062011880
2.5 L - 210 buc / palet - 5946062011897
10 L - 33 buc / palet - 5946062011903
Roșu Închis
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062011910
2.5 L - 210 buc / palet - 5946062011927
10 L - 33 buc / palet - 5946062011934
Vișiniu
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062011941
2.5 L - 210 buc / palet - 5946062011958
10 L - 33 buc / palet - 5946062011965
*SKU-rile la 10L se produc doar la comandă!

OSKAR BETON e de bază:
protejează, decorează!
¥¥
¥¥
¥¥

rezistenţă la trafic
rezistenţă la intemperii
efect anti-alunecare
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este un produs special, destinat
decorării şi protecţiei suprafeţelor din beton
sau asfalt din garaje, pivniţe, subsoluri, ateliere,
terase, balcoane. Produsul mai este destinat
marcării, delimitării sau semnalizării diferitelor
suprafeţe, precum: locuri de parcare, diverse
marcaje rutiere etc;
¥¥ Faţă de un email obişnuit, Oskar Beton
are o rezistenţă superioară la intemperii (ploaie, zăpadă, ceaţă, radiaţii
UV), combustibili şi uleiuri minerale, precum şi la traficul rutier şi
pietonal;
¥¥ Produsul prezintă o suprafaţă uşor rugoasă care asigură un
efect anti-alunecare, fiind ideal pentru a asigura o utilizare în condiţii
de siguranţă a zonelor predispuse la umezeală, mâzgă sau noroi;
¥¥ În maxim 24 ore de la aplicare, produsul este uscat, fiind
permis traficul normal pe suprafaţa respectivă.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0,15 L/m2/strat
Randament: 6,5 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat OSKAR Direct pe BETON
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Alb
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062010234
2.5 L - 210 buc / palet - 5946062010272
10 L - 33 buc / palet - 5946062011361
Galben
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062010210
2.5 L - 210 buc/ palet - 5946062010258
10 L - 33 buc / palet - 5946062011385
Gri Deschis
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062010227
2.5 L - 210 buc / palet - 5946062010265
10 L - 33 buc / palet - 5946062011378

Prietenii lui OSKAR
direct pe BETON:
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Gri Antracit
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062010203
2.5 L - 210 buc / palet – 5946062010241
10 L - 33 buc / palet - 5946062011392
Roșu
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062012009
2.5 L - 210 buc / palet - 5946062012016
10 L - 33 buc / palet - 5946062012023
Negru
0.75 L - 525 buc / palet - 5946062012030
2.5 L - 210 buc / palet - 5946062012047
10 L - 33 buc / palet - 5946062012054
Maro Roșcat
0.75L - 525 buc/palet - 5946062018162
2.5L - 210 buc/palet - 5946062018155
10L - 33 buc/palet - 5946062018179
*SKU-rile la 10L se produc doar la comandă!

Aderă perfect și decorează
impecabil suprafețele
melaminate sau din plastic!
¥¥
¥¥
¥¥

ușor de aplicat
diluabil cu apă
rezistență la detergenții uzuali neutri
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Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este un produs special, creat pentru
aplicarea pe mobilier MDF, pal melaminat,
termopan și țevi PVC;
¥¥ Se aplică ușor, având aderență și
acoperire excelente;
¥¥ Se usucă rapid;
¥¥ Este rezistent la detergenți uzuali neutri;
¥¥ Este gata de aplicat;
¥¥ Gamă de culori special aleasă din cele mai vandabile nuanțe
utilizate în designul interior.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0,1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat: 2-3 straturi OSKAR direct pe Melaminat&Plastic
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Cocos
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015727
Tiramisu
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015697
Caramel
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015673
Vanilla
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015680
Dark Chocolate
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015802
Silver
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015703
Sangria
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015710

48

Aderă perfect și decorează
impecabil plăcile ceramice!
¥¥
¥¥
¥¥

ușor de aplicat
diluabil cu apă
rezistență la detergenții uzuali neutri
49

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este un produs special, destinat decorării
plăcilor ceramice din bucătării, băi sau zone de
tranzit, ideal pentru a împrospăta economic și
rapid aspectul demodat al faianței;
¥¥ Este rezistent la umezeală, aspect foarte
important având în vedere faptul ca acesta se
adresează în special băilor și bucătăriilor;
¥¥ Se aplică ușor, având aderență și acoperire
excelente;
¥¥ Se usucă rapid;
¥¥ Este rezistent la detergenți uzuali neutri;
¥¥ Gamă de culori special aleasă din cele mai vandabile nuanțe
utilizate pentru faianță.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0,1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat: 2-3 straturi OSKAR direct pe Faianță
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Topaz
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015758
Pearl
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015789
Coral
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015741
Opal
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015772
Amber
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015734
Emerald
0.6L - 525 buc/palet - 5946062015765

50

Calorifere protejate și
decorate!
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

nu miroase
uscare rapidă
aspect mat, pe bază de apă
nu se îngălbeneşte în timp
51

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este un produs special, rezistent
la temperaturi ridicate, destinat decorării
suprafeţelor metalice încălzite precum:
calorifere, corpuri de încălzit, ţevi de apă caldă,
boilere, capacele boilerelor, etc;
¥¥ Produsul aplicat este rezistent la
temperaturi de până la 80°C;
¥¥ Este un email pe bază de apă, deci nu
miroase nici în timpul aplicării şi nici în momentul în care corpurile
se încălzesc. În plus, albul rămâne alb pe termen îndelungat, spre
deosebire de emailurile alchidice care, în timp, se îngălbenesc;
¥¥ Produsul final aplicat are un aspect mat, catifelat care conferă
prospeţime şi eleganţă suprafeţelor decorate;
¥¥ Este disponibil pentru colorarea computerizată în nuanțele
pastel din paletarul Spirit of Color.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.1 L/m2/strat
Randament: 10 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat Danke! Grund Metal
				
1-2 straturi finisaj OSKAR Radiator
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Alb 0.5 L - 756 buc / palet - 5946062010333

Prietenii lui OSKAR Radiator:

52

Acoperă perfect într-un
singur strat!
¥¥
¥¥
¥¥

extra putere de acoperire, într-un singur strat
culori RAL
culori lucioase, rezistente în timp
53

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Acoperă într-un singur strat, aducând
consumatorului două beneficii importante:
acesta petrece mai puțin timp pentru a finaliza
lucrarea și utilizează jumătate din cantitatea de
vopsea de care ar avea nevoie în mod normal;
¥¥ Disponibil în 10 culori RAL, utilizate și
recomandate de designeri și arhitecți;
¥¥ Se usucă rapid, suprafețele vopsite
putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
¥¥ Culori lucioase, rezistente în timp.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.07-0.1 L/m2/strat
Randament: 10-14 m2/L/strat
Sistem recomandat: 1 strat OSKAR Grund Lemn/ 1
strat OSKAR Email 1 Strat
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Maro Roșcat
0.75L - 525 buc/palet - 5946062016885
2.5L - 170 buc/palet - 5946062016786
Rosu Oxid
0.75L - 525 buc/palet - 5946062016878
2.5L - 170 buc/palet - 5946062016779
Albastru Închis
0.75L - 525 buc/palet - 5946062016861
2.5L - 170 buc/palet - 5946062016762
Verde Închis
0.75L - 525 buc/palet - 5946062016854
2.5L - 170 buc/palet - 5946062016755

Gri Închis
0.75L - 525 buc/palet - 5946062016847
2.5L - 170 buc/palet - 5946062016748
Bej
0.75L - 525 buc/palet - 5946062016830
2.5L - 170 buc/palet - 5946062016731
Maro Ocru
0.75L - 525 buc/palet - 5946062016823
2.5L - 170 buc/palet - 5946062016724
Maro Ciocolatiu
0.75L - 525 buc/palet - 5946062016816
2.5L - 170 buc/palet - 5946062016717
Alb
0.75L - 525 buc/palet - 5946062016809
2.5L - 170 buc/palet - 5946062016700
Negru
0.75L - 525 buc/palet - 5946062016793
2.5L - 170 buc/palet - 5946062016694

Prietenii lui OSKAR 1 Strat:

54

Testat pe bărci! Perfect
pentru casă și grădină!
¥¥
¥¥
¥¥

rezistent la UV
rezistent la putregai
rezistent la apă

55

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este singurul lac pentru bărci colorat în
cele mai populare nuanțe din piață de lemn din
România;
¥¥ Conferă protecție împotriva intemperiilor,
razelor UV și a putregaiului și decorează
lemnul, formând o peliculă lucioasă, care nu
se exfoliază și rezistă până la 10 ani în stare
perfectă;
¥¥ Este recomandat pentru suprastructurile
ambarcațiunilor și este alegerea perfectă pentru protejarea și
decorarea suprafețelor de lemn din casă sau grădină. Este excelent
pentru lăcuirea suprafețelor din lemn de la exterior și interior
precum: uși și 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 Grund Lemn
1 - 2 straturi OSKAR Baiţ Colorat
1 - 2 straturi OSKAR Lac Yacht
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Trandafir
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009641
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009658
Nuc închis
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009665
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009672
Mahon închis
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009689
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009696
Teak African
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009702
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009719

Cireș Japonez
0.75L - 525 buc/palet - 5946062015086
2.5L - 170 buc/palet - 5946062015093
Castan
0.75L - 525 buc/palet - 5946062015048
2.5L - 170 buc/palet - 5946062015055
Bambus
0.75L - 525 buc/palet - 5946062015109
2.5L - 170 buc/palet - 5946062015116
Stejar
0.75L - 525 buc/palet - 5946062015123
2.5L - 170 buc/palet - 5946062015130
Wenge
0.75L - 525 buc/palet - 5946062015062
2.5L - 170 buc/palet - 5946062015079
Incolor
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062002475
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062002482
10 L - 33 buc/palet - 5946062010975

Prietenii lui OSKAR Lac Yacht:
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Pe bază de apă, fără miros,
pentru lemn!
¥¥
¥¥
¥¥

pe bază de apă, cu uscare rapidă: 2 ore
protecție apă și UV
rezistentă la fungi și albăstreală

57

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Noul produs are o rețetă special
formulată care protejează și decorează lemnul,
necesitând un minim de efort la aplicare, atât
pentru utilizatorul profesionist cât și pentru cel
amator.
¥¥ Este pe bază de apă, fără miros și cu
uscare foarte rapidă (2 h). Astfel, este ideal
pentru utilizare la interior sau în zone cu aerisire
precară, însă se poate utiliza și pentru lăcuirea
suprafețelor din lemn de la exterior: uși și
ferestre, jaluzele din lemn, mobilier de grădină, cabane, balustrade,
garduri;
¥¥ Noul lac conferă lemnului protecție la apă și intemperii
(conține Ceară Hidrofobă), la raze UV, precum și rezistență la fungi și
albastreală;
¥¥ Este disponibil în 10 nuanțe + incolor.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.07 L/m2/strat
Randament: 13 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 strat OSKAR Grund Lemn Apă
1 - 2 straturi OSKAR Aqua Lac
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Wenge
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014454
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014348
Stejar
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014447
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014331
Alun
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014430
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014324
Castan
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014423
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014317
Cireș
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014416
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014300

Mahon
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014409
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014294
Nuc
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014393
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014287
Pin
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014386
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014270
Stejar Auriu
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014379
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014263
Tec
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014362
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014256
Incolor
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014355
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014249
Alb
0.75L - 525 buc/palet - 5946062019725
2.5L - 170 buc/palet - 5946062019718

Prietenii lui OSKAR Grund Lemn Apă:
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Lemnul învinge, apa nu-l
atinge!
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

baiț lemn
peliculă hidrofobă
rezistent la intemperii și raze UV
nu se exfoliază
59

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Conține silicon care conferă lemnului
decorat o protecţie deosebită la umezeală,
nelăsând apa să intre în lemn și să îl
deterioreze;
¥¥ Conferă protecție împotriva intemperiilor
și a razelor UV;
¥¥ Conferă aspect de lemn nobil, fiind
disponibil în cele mai populare culori pentru
decorarea lemnului;
¥¥ Pătrunde în lemn și îl menține în perfectă stare, conferindu-i
până la 5 ani de protecție continuă;
¥¥ Se recomandă pentru vopsirea suprafețelor din lemn de
la exterior și interior: uși și 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 Grund Lemn
2 straturi OSKAR Silikon Lazur
1 strat OSKAR Lac Yacht Incolor (pentru aspect final
lucios)
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Alun
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062020028
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019923
Castan
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062020004
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019893
Cireș
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062020011
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019916
Mahon
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019992

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019909
Nuc
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019985
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019886
Pin
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019978
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019879
Stejar
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019954
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019848
Stejar Auriu
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019961
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019862
Tec
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019947
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019855
Wenge
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019930
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019831

Prietenii lui OSKAR Silikon Lazur:

60

Parchetul învinge, apa nu-l
atinge!
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

extra protecţie la apă şi umezeală
foarte lucios
conferă rezistenţă sporită la trafic
super rezistenţă la zgâriere
nu se exfoliază
61

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Conţine Ceară AquaProtect care conferă
lemnului decorat o protecţie deosebită la
umezeală, nelăsând apa să intre în lemn şi să îl
deterioreze;
¥¥ Este special formulat pentru a se folosi
la interior, având un miros redus;
¥¥ Are un randament excelent, o cutie de
0.75 L fiind îndeajuns pentru a acoperi, în două
straturi, podeaua unei camere;
¥¥ Conferă luciu podelelor, redându-le acel aspect clasic şi nobil
de podea din lemn natural;
¥¥ Protejează lemnul, conferindu-i rezistenţă sporită la traficul
casnic;
¥¥ Formează o peliculă foarte dură şi extrem de rezistentă în timp
la zgâriere şi la orice tip de şoc mecanic;
¥¥ Este rezistent pe termen lung, stratul final conferind lemnului
protecţie şi un aspect foarte lucios.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.03 L/m2/strat
Randament: 27 m2/L/strat
Sistem recomandat:		
1 - 2 straturi OSKAR Lac Parchet
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062002093
2.5 L - 170 buc/palet – 5946062002109

Prietenii lui OSKAR Lac parchet:

62

Super-protejează terasele
din lemn!
¥¥
¥¥
¥¥
¥¥

rezistență la trafic
protecție la intemperii şi radiaţii UV
anti-derapant
saturează lemnul fără a face peliculă
63

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Impregnant antiderapant pe bază de
uleiuri pentru terase și deckinguri din lemn;
¥¥ Se absoarbe repede în suprafața
lemnoasă, protejând lemnul împotriva
mucegaiurilor, cariilor și umidității;
¥¥ Protejează lemnul împotriva intemperiilor
și radiațiilor UV;
¥¥ Are efect anti-derapant;
¥¥ Saturează lemnul fără a crea peliculă.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.16-0.25 L/m2/strat
Randament: 4-6 m2/L/strat
Sistem recomandat:
1 - 2 straturi OSKAR Decking
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
Incolor
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014638
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014645
10L - 33 buc/palet - 5946062014652
Teak
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014744
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014737
10L - 33 buc/palet - 5946062014720

Nuc
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014713
2.5L - 170 buc/palet - 5946062014706
10L - 33 buc/palet - 5946062014690
Wenge
0.75L - 525 buc/palet - 5946062017943
2.5L - 170 buc/palet - 5946062017936
10L - 33 buc/palet - 5946062017929
Mahon
0.75L - 525 buc/palet - 5946062017912
2.5L - 170 buc/palet - 5946062017905
10L - 33 buc/palet - 5946062017899

Prietenii lui OSKAR Decking:
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Piatră decorată şi protejată!
¥¥
¥¥
¥¥

foarte lucios
rezistenţă la intemperii şi radiaţii UV
protejează şi decorează

65

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Conferă luciu deosebit suprafeţelor din
piatră, care astfel decorate capătă un aspect
plăcut;
¥¥ Conferă protecţie şi rezistenţă în timp la
intemperii şi radiaţiile UV;
¥¥ Formează o peliculă foarte dură şi
extrem de rezistentă în timp la zgâriere şi la
orice tip de şoc mecanic.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.07 L/m2/strat
Randament: 13 m2/L/strat
Sistem recomandat: 1 - 2 straturi OSKAR Lac Piatră
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062005933
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062005940
10 L - 33 buc/palet - 5946062010968

Prietenii lui OSKAR Lac piatră:
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Ajutorul perfect pentru
orice proiect!
¥¥
¥¥
¥¥

uscare rapidă: 2 ore
rezistență la intemperii și radiații UV
rezistență la putregai, fungi și albăstreală

67

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este un grund pe bază de apă, fără
miros, ideal pentru utilizarea la interior sau în
zonele cu aerisire precară sau împreună cu
lacul sau emailul Oskar pe bază de apă;
¥¥ Conferă lemnului rezistență la ciuperci,
mucegai, albăstreală şi putreziciune;
¥¥ Pătrunde în fibra lemnului, reducându-i
absorbţia şi ducând la un consum mai scăzut
de baiţ, lac sau email;
¥¥ Întăreşte fibra lemnoasă şi îi conferă rezistenţă în timp.
¥¥ Se usucă rapid, în doar 2 ore.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.06 - 0.08L/m2/strat
Randament: 12-14 m2/L/strat
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
0.75L - 525 buc/palet - 5946062014997
2.5 - 170 buc/palet - 5946062014980

Prietenii lui OSKAR Grund Lemn Apă:
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Ajutorul perfect pentru
orice proiect!
rezistenţă la putreziri, ciuperci şi
albăstreală
¥¥
hidrofob
¥¥

69

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Conferă lemnului rezistenta la ciuperci,
mucegai, albăstreală şi putreziciune;
¥¥ Pătrunde în fibra lemnului, reducându-i
absorbţia şi ducând la un consum mai scăzut
de baiţ, lac sau email;
¥¥ Întăreşte fibra lemnoasă şi îi conferă
rezistenţă în timp.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.12 L/m2/strat
Randament: 8 m2/L/strat
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
0.75 L - 525 buc/palet - 5946062005278
2.5 L - 170 buc/palet - 5946062005261

Prietenii lui OSKAR Grund lemn:
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Ajutorul perfect pentru
orice proiect!
¥¥
¥¥
¥¥

de tip universal
accelerează uscarea
curăță pensula și petele de vopsea

71

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Este un diluant universal, combatibil
cu orice produs alchidic și se poate utiliza
pentru diluarea vopselelor, grundurilor, lacurilor
alchidice;
¥¥ Accelerează uscarea față de un diluant
normal de tipul WhiteSpirit;
¥¥ Ajută la curăţarea uneltelor, parchetului
şi linoleumului care au fost murdărite de
produse pe bază de solvent care nu se pot curăţa cu apă;
¥¥ Este compatibil cu Oskar Beton.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
0.9 L - 360 buc/palet - 5946062001751

Prietenii lui OSKAR Diluant Nitro:
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Bye-bye mucegai!
¥¥
¥¥
¥¥

distruge imediat mucegaiul
nu atacă structura vopselei
curăţă şi dezinfectează

Utilizaţi biocidele în siguranţă. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre
produs înainte de utilizare.

73

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Efectul anti-mucegai este avizat de
Ministerul Sănătăţii-Institutul Naţional De
Sănătate Publică Bucureşti;
¥¥ Are efect imediat şi vizibil în eliminarea:
mucegaiului, bacteriilor şi fungi, algelor şi
a altor microorganisme, lăsând suprafeţele
perfect curate şi dezinfectate;
¥¥ Poate fi aplicat pe aproape orice tip
de suprafeţe: pereţi interiori sau exterior vopsiţi cu vopsea lavabilă,
tapet vopsit cu vopsea lavabilă, plăci ceramice, chit de rosturi, ciment,
plastic, lemn.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: funcţie de necesităţi
Sistem recomandat: Compatibil cu orice vopsea
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
0.5 L - 12 buc/ palet/ bax - 5946062009436

Prietenii lui OSKAR Zero Mucegai pulverizator:

Bază transparentă

74
Bază transparentă

Fără ele, sistemele
DEUTEK nu ar mai fi la fel!
Fassaden Grund 3in1: Aderenţă maximă
pentru faţade!
¥¥
Tiefgrund: Întăreşte suprafeţele fragile!
¥¥

75

Merită cumpărat pentru că:
Fassaden Grund
¥¥ Acoperă perfect substratul;
¥¥ Asigură aderența și 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

76

Primul Glet Cremă gata
preparat, din România!
CREMĂ de glet pe bază de colagen şi
răşini
¥¥
CREMOS, ALB şi FIN, cum gletul la sac nu
poate fi niciodată
¥¥
N-ai folosit tot? Pui capacul şi îl foloseşti
altădată
¥¥

77

Merită cumpărat pentru că:
¥¥ Pe bază de COLAGEN şi răşini, este extrem
de CREMOS şi FLEXIBIL... pentru ziduri fără riduri;
¥¥ Are multiple avantaje:
¥¥ Te ajută să termini o lucrare mult mai rapid!
¥¥ Nu mai pierzi timp cu prepararea!
¥¥ Nu ai nevoie de recipient pentru prepararea
sa!
¥¥ Nu faci praf în încăpere!
¥¥ Nu mai ai pierderi de material!
¥¥ Aplici foarte uşor şi finisezi imediat, fără riduri şi fără să mai
şlefuieşti!
¥¥ Nu mai trebuie să-l amorsezi, înainte de vopsire!
¥¥ Cel puţin un sfert dintr-un sac de glet se pierde într-o lucrare OSKAR Glet Cremă Gata Preparat se foloseşte până la ultima picătură;
¥¥ Meşterii profesionişti au recunoscut în acest produs tehnologia de
vârf întâlnită în şantierele de finisaje din ţările vestice precum Germania,
Franţa, Italia, Spania, etc.

Sunt de ajutor şi aceste informaţii:
Consum: 0.5 - 1 kg/m2/mm grosime
Randament: cu 1 găleată de 15 kg finisezi aprox. 40 m2
Grosime de aplicare: 0.2 - 3 mm
Timp de găleată: nelimitat, dacă găleata este închisă până la o nouă
folosire.
Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
15 kg/găleată - 44 găleţi/palet - 6422327015477

Prietenii lui OSKAR Glet Cremă:
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