MATERIÁLY
PRO PROFESIONÁLNÍ
ŘEŠENÍ OPRAV KAROSÉRIÍ

TMELY
TMELY
2K tmely na báze nenasýtenej polyesterovej živice
majú vysokú priľnavosť na rôzne materiály. Ľahko sa
nanášajú a upravujú.

2K tmely na bázi nenasycené polyesterové
pryskyřice mají vysokou přilnavost na různé
materiály. Snadno se nanášejí a upravují

501

Chamäleon Univerzální plnící polyesterový tmel
Chamäleon Univerzálny plniaci polyesterový tmel
-

P80-150

502

100:2-3 %

20-30 min.
20 0C

-

používa sa na vyplnenie nerovností a dier
zvlášť dobré plniace vlastnosti
nanášanie bez pórov
brúsny papier sa nezanáša
dobrá skladovateľnosť – bez zmien vlastností
aj pri ďalšom používaní
farba šedobiela

Název/Názov

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Plnící tmel/Plniaci tmel

0,250 kg

15012

12

Plnící tmel/Plniaci tmel

0,512 kg

15014

12

Plnící tmel/Plniaci tmel

1 kg

15015

12

Plnící tmel/Plniaci tmel

1,85 kg

15016

6

Plnící tmel/Plniaci tmel

4,1 kg

15019

samostatně

P80-240

Chamäleon Jemný polyesterový tmel pro konečné zpracování
Chamäleon Jemný polyesterový tmel pre konečné spracovanie
-

P120-180

používá se na vyplnění nerovností a děr
zvlášť dobré plnící vlastnosti
nanášení bez pórů
brusný papír se nezanáší
dobrá skladovatelnost – beze změn vlastností
i při delším používání
barva šedobílá

100:2-3 %

20-30 min.
20 0C

P120-240

používá se na opravu menších poškození
anebo na stopy po broušení
používá se na přípravu plochy před nanesením
plniče
má jemnou krémovou strukturu
snadné nanášení
vysoká elasticita
vysoký stupeň přilnavosti
barva bílá

-

používa sa na opravu menších škôd, alebo aj
na stopy po brúsení
používa sa na prípravu plochy pred nanesením
plniča
má jemnú krémovú štruktúru
ľahké nanášanie
vysoká elasticita
vysoký stupeň priľnavosti
farba biela

Název/Názov

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Jemný tmel - dokončovací/ Jemný tmel - dokončovací

0,250 kg

15022

12

Jemný tmel - dokončovací/ Jemný tmel - dokončovací

0,512 kg

15024

12

Jemný tmel - dokončovací/ Jemný tmel - dokončovací

1 kg

15025

12

Jemný tmel - dokončovací/ Jemný tmel - dokončovací

1,85 kg

15026

6

Jemný tmel - dokončovací/ Jemný tmel - dokončovací

4,1 kg

15029

samostatně
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503

Chamäleon Tmel se skelným vláknem
Chamäleon Tmel so skleným vláknom
-

P80-150

504

100:2-3 %

20-30 min.
20 0C

P80-240

-

vhodný na vyrovnávanie väčších nerovností,
poškodení plechu a na odstránenie škôd
vysoká pevnosť a elasticita
bez pórov
dĺžka vlákna 8-9 mm
farba zelená

Název/Názov

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Tmel se skelným vláknem/
Tmel so skleným vláknom

0,250 kg

15032

12

Tmel se skelným vláknem/
Tmel so skleným vláknom

0,512 kg

15034

12

Tmel se skelným vláknem/
Tmel so skleným vláknom

1 kg

15035

12

Tmel se skelným vláknem/
Tmel so skleným vláknom

1,85 kg

15036

6

Tmel se skelným vláknem/
Tmel so skleným vláknom

4,1 kg

15039

samostatně

Chamäleon Tmel s hliníkovým práškeml
Chamäleon Tmel s hliníkovým práškom
-

P80-150

vhodný na vyrovnávání větších nerovností, poškození
plechu a na odstranění škod
vysoká pevnost a elasticita
bez pórů
délka vlákna 8-9 mm
barva zelená

100:2-3 %

20-30 min.
20 0C

univerzálně použitelný na menší i větší
poškození částí karoserie
je velmi odolný i vůči vibracím
vysoká tepelná odolnost i při velkých
výkyvech
optimální elasticita
barva šedá

-

univerzálne použiteľný na menšie i väčšie
poškodenie častí karosérie
je veľmi odolný, aj voči vibráciám
vysoká tepelná odolnosť i pri veľkých
výkyvoch
optimálna elasticita
farba šedá

Název/Názov

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Hliníkový tmel / šedý/Hliníkový tmel / šedý

0,250 kg

15042

12

Hliníkový tmel / šedý/Hliníkový tmel / šedý

0,512 kg

15044

12

Hliníkový tmel / šedý/Hliníkový tmel / šedý

1 kg

15045

12

Hliníkový tmel / šedý/Hliníkový tmel / šedý

1,85 kg

15046

6

Hliníkový tmel / šedý/Hliníkový tmel / šedý

4,1 kg

15049

samostatně

P80-240

Chamäleon Super soft - Plnící univerzální tmel

505 Chamäleon Super soft - Plniaci univerzálny tmel
-

P80-150

100:2-3 %

20-30 min.
20 0C

vhodný na vyrovnávání nejrůznějších ploch
např.: hliníkové, ocelové, galvanizované,
pozinkované a plastové povrchy
vhodný na opravu větších poškozených ploch
vysoká elasticita, lehká manipulace
barva béžová

-

vhodný na vyrovnávanie najrôznejších plôch
napr. hliníkové, oceľové, galvanizované,
pozinkované a plastikové povrchy
vhodný na opravu väčších poškodených
plôch
vysoká elasticita, ľahká manipulácia
farba béžová

Název/Názov

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Super soft tmel / béžový/Super soft tmel / béžový

0,250 kg

15052

12

Super soft tmel / béžový/Super soft tmel / béžový

0,512 kg

15054

12

Super soft tmel / béžový/Super soft tmel / béžový

1 kg

15055

12

Super soft tmel / béžový/Super soft tmel / béžový

1,85 kg

15056

6

Super soft tmel / béžový/Super soft tmel / béžový

4,1 kg

15059

samostatně

P80-240
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Chamäleon Super light – Odlehčený tmel

506 Chamäleon Super light – Odľahčený tmel
-

v automobilovém průmyslu i na plastové
části, na výstavbu lodí, v modelářství
odolný vůči vibracím a nízkým teplotám
vysoká pružnost
poloviční hmotnost oproti standardním tmelům
barva světle šedá

-

v automobilovom priemysle, aj na plastové
časti, na výstavbu lodí, v modelárstve
odolný voči vibráciám a nízkym teplotám
vysoká pružnosť
polovičná hmotnosť oproti štandardným tmelom
farba svetlo šedá

Název/Názov

P80-150

507

100:2-3 %

20-30 min.
20 0C

P80-240

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Super light tmel / světle šedý/ Super light tmel / bledo šedý

0,125 kg

15062

12

Spachtel Leicht/Putty Super Light lichtgrau/ light grey

0,512 kg

15064

12

Spachtel Leicht/Putty Super Light lichtgrau/ light grey

1 kg

15065

6

Chamäleon Super flex - Tmel na plasty
Chamäleon Super flex - Tmel na plasty
-

P150-180

508

Obsah

100:2-3 %

20-30 min.
20 0C

na plastové části karoserie, na škrábance
a poškození
vysoká pružnost a elasticita
vhodný na opravu plastových dílů / PP, PUR,
ABS, PA, PVC /
šetrný k životnímu prostředí
barva černá

P150-240

-

na plastové časti karosérie, na škrabance
a poškodenia
vysoká pružnosť a elasticita
vhodný na opravu plastových dielov / PP,
PUR, ABS, PA, PVC /
šetrný k životnému prostrediu
farba čierna

Název/Názov

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Super flex tmel na plasty / černý
Super flex tmel na plasty / čierny

0,250 kg

15072

12

Super flex tmel na plasty / černý
Super flex tmel na plasty / čierny

0,512 kg

15074

12

Super flex tmel na plasty / černý
Super flex tmel na plasty / čierny

1 kg

15075

12

Super flex tmel na plasty / černý
Super flex tmel na plasty / čierny

1,85 kg

15076

6

Chamäleon Reparatur box – Opravný set
Chamäleon Reparatur box – Opravný set
-

P150-180

100:2-3 %

20-30 min.
20 0C

na vyplnění poškozených částí v důsledku koroze,
mechanického poškození, na kovové i plastové
povrchy
po vytvrdnutí možnost nanesení polyesterového tmelu
vysoká odolnost vůči vibracím a mechanickému
poškození
možné aplikovat na 2K akrylové základy, dřevo,
polyesterový laminát, na epoxidové primery

-

na vyplnenie poškodených častí v dôsledku korózie,
mechanického poškodenia, na kovové aj plastové
povrchy
po vytvrdnutí možnosť nanesenia polyesterového
tmelu
vysoká odolnosť voči vibráciám a mechanickému
poškodeniu
možné aplikovať na 2K akrylové základy, drevo,
polyesterový laminát, na epoxidové primery

Název/Názov

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Opravný set/ Opravný set

0,250 kg

15080

12

P150-240
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PLNIČE - PRIMERY
Široký sortiment plničů a primerů nabízí na výběr
ten správný produkt na každý problém.

404

Široký sortiment plničov a primerov ponúka
na výber ten správny produkt na každý problém.

Chamäleon Wash primer 2:1
Chamäleon Wash primer 2:1
-

rychlá a snadná manipulace
rychlá doba schnutí
vysoká elasticita
vysoká přilnavost
schnutí při 20 °C
odolný vůči kyselinám, pohonným hmotám, soli,
rozpouštědlům

-

Název/Názov

rýchla a ľahká manipulácia
rýchla doba schnutia
vysoká elasticita
vysoká priľnavosť
schnutie pri 20 °C
odolný voči kyselinám, pohonným hmotám, soli,
rozpúšťadlám

Obsah

Číslo výrobku

Balení/
Balenie

1l

14045

6

0,5 l

12044

6

Wash primer 2:1/Wash primer 2:1
Tužidlo k Wash primeru 2:1/ Tužidlo k Wash primeru 2:1

407

Chamäleon Stříkací tmel
Chamäleon Striekací tmel
-

rychlá a lehká manipulace
rychlá doba schnutí
vysoká elasticita
vysoká přilnavost
schnutí při 20 °C
odolný vůči kyselinám, pohonným hmotám, soli,
rozpouštědlům

-

-

rýchla a ľahká manipulácia
rýchla doba schnutia
vysoká elasticita
vysoká priľnavosť
schnutie pri 20 °C
odolný voči kyselinám, pohonným hmotám, soli,
rozpúšťadlám

2,0 - 2,5 mm
5 - 10 min.
5 h - 20 0C
2 - 3 bar
20 0C
45 min. - 60 0C

Název/Názov
Stříkací tmel/Striekací tmel

Barva/
farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

šedá/šedá

1,2 kg

14075

12

5
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Chamäleon Akrylový plnič 5+1 HS Optimal

488 Chamäleon Akrylový plnič 5+1 HS Optimal
-

rychlá a snadná manipulace
na kovové, polyesterové povrchy, staré laky, plastové
části
vysoká plnící vlastnost
rychlé schnutí
lehce brousitelný
dobře přelakovatelný
možná aplikace „mokré na mokré”

100:20:10

1-3

Název/Názov

5 - 10 min.
20 0C

-

5 h. - 20 0C
45 min. - 60 0C

Barva/farba

rýchla a ľahká manipulácia
na kovové, polyesterové povrchy, na staré laky, na
plastové časti
vysoká plniaca vlastnosť
rýchle schnutie
ľahko brúsiteľný
dobre prelakovateľný
možná aplikácia „mokré na mokré”

P240-600

P600
P1000

P360-500

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Akrylový plnič/Akrylový plnič

šedý/šedý

1l

14881

6

Akrylový plnič/Akrylový plnič

černý/čierny

1l

14882

6

Akrylový plnič/Akrylový plnič

červený/červený

1l

14883

6

Akrylový plnič/Akrylový plnič

bílý/biely

1l

14884

6

Akrylový plnič/Akrylový plnič

šedý/šedý

5l

14889

2

Tužidlo

transparentní

0,2 l

12884

12

Tužidlo

transparentní

1l

12885

6

Chamäleon Plastový primer

409 Chamäleon Plastový primer
-

-

vysoká přilnavost na všechny plastové povrchy
v exteriéru a interiéru
možno překrýt akrylovou barvou nebo lakem
skladovatelnost 3 roky
rychlá doba schnutí

12 - 15 sec.
DIN 4 mm

1,2 - 1,4 mm
3 - 4 bar

10 min.
20 0C

-

vysoká priľnavosť na všetky plastové povrchy
v exteriéri aj interiéri
možnosť prekryť akrylovou farbou alebo lakom
skladovateľnosť 3 roky
rýchla doba schnutia

2 h - 20 0C

Barva/farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Plastový primer/Plastový primer

transparent-stříbrná/
transparent-strieborná

0,5 L

14094

6

Plastový primer/Plastový primer

transparent-stříbrná/
transparent-strieborná

1L

14095

6

Název/Názov

6
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BEZBARVÉ LAKY
BEZFAREBNÉ LAKY
Výjimečně průhledné čiré laky zanechávají brilantní
lesk a prohlubují sytost barevného odstínu povrchu.
Zároveň chrání povrch před vnějšími vlivy
a mechanickým poškozením. Poskytují ochranu
před UV zářením a zabraňují blednutí barvy na
Vašem autě. Snadno leštitelné.

Výnimočne priehľadné číre laky zanechávajú
brilantný lesk a prehlbujú sýtosť farebného odtieňa
povrchu. Zároveň chránia povrch pred vonkajšími
vplyvmi a mechanickému poškodeniu. Poskytujú
ochranu pred UV žiarením a zabraňujú
blednutiu farby na vašom aute. Ľahko leštiteľné.

Chamäleon Bezbarvý lak HS

155 Chamäleon Bezfarebný lak HS
-

odolný vůči škrábancům
ochrana před UV zářením
vysoký lesk
odolný vůči mechanickému poškození, vodě odolný
snadno leštitelný

2:1

16 - 19 sec.
DIN 4/20 0C

1,5 layers

-

Scratch-proof
odolný voči škrabancom
ochrana pred UV žiarením
vysoký lesk
odolný voči mechanickému poškodeniu, vodeodolný
ľahko leštiteľný

6 h. - 20 0C
40 min. - 60 0C

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Bezbarvý lak HS/Bezfarebný lak HS

1L

11555

6

Bezbarvý lak HS/Bezfarebný lak HS

5L

11558

4

Tvrdidlo/Tvrdidlo

0,5 L

12224

6

Tvrdidlo/Tvrdidlo

2,5 L

12227

4

Název/Názov

Chamäleon 2K HS Bezbarvý lak

106 Chamäleon 2K HS Bezfarebný lak
-

na všechny druhy barevných nátěrů
snížené V.O.C.
nízká viskozita
dobré výsledky s vysokým leskem
jednorázové použití
snadno leštitelný

15 - 17 sec.
DIN 4/20 0C

1,5 layers

At application
6 h. - 20 0C
in 2 layers
40 min. - 60 0C
5 - 10 min.
20 0C

-

na všetky druhy farebných náterov, vrátene „vodná
báza”
znížené V.O.C.
nízka viskozita
dobré výsledky s vysokým leskom
jednorazové použitie
ľahko leštiteľný

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Bezbarvý lak 2K HS/ Bezfarebný lak 2K HS

1L

11065

6

Bezbarvý lak 2K HS/ Bezfarebný lak 2K HS

5L

11068

4

Tvrdidlo/Tvrdidlo

0,5 L

12264

6

Tvrdidlo/Tvrdidlo

2,5 L

12267

4

Název/Názov

2:1

-

7
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Chamäleon HS Tužidlo fast

235 Chamäleon HS Tužidlo fast
-

rychlé
k Bezbarvému laku 155
k Akrylovému plniči 488

-

Název/Názov

rýchle
k Bezfarebnému laku 155
k Akrylovému plniču 488

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Tužidlo fast/Tužidlo fast

0,5 L

12354

6

Tužidlo fast/Tužidlo fast

2,5 L

12357

4

ŘEDIDLA A ODMAŠŤOVAČE
RIEDIDLÁ A ODMASŤOVAČE
Speciální ředidlo poskytuje vysoký stupeň viskozity
a optimální dobu schnutí. Spot blender – je
nenahraditelný při lokálních opravách.
Odstraňovač silikonu zaručuje důkladné odstranění
mastnot z lakovaných povrchů.

320

Špeciálne riedidlo ponúka vysoký stupeň viskozity a optimálnu dobu schnutia. Spot blender – je
nenahraditeľný pri lokálnych opravách.
Odstraňovač silikónu zaručuje dôkladné
odstránenie mastnôt z lakovaných podkladov.

Chamäleon Univerzální ředidlo
Chamäleon Univerzálne riedidlo
-

pro ředění laků, aby se při aplikaci dosáhlo
potřebné viskozity
vhodné i pro akrylové laky
zaručuje optimální nanášení a schnutí, správnou
viskozitu nanášeného materiálu

Název/Názov

-

pre riedenie lakov, aby sa pri aplikácii dosiahlo
potrebnej viskozity
vhodné aj pre akrylové laky
zaručuje optimálne nanášanie a schnutie, správnu
viskozitu nanášaného materiálu

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Univerzální ředidlo/Univerzálne riedidlo

0,5 L

13204

6

Univerzální ředidlo/Univerzálne riedidlo

5L

13208

3
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340

Chamäleon Spot Blender
Chamäleon Spot Blender
-

sjednocuje nové a staré vrstvy nátěru
nanést tenkou vrstvu na lakovaný povrch
zanechává vysoký lesk
možné aplikovat hned na přelakovaný povrch

-

Název/Názov
Spot Blender/ Spot Blender

350

zjednocuje nové a staré vrstvy náteru
naniesť tenkú vrstvu na lakovaný povrch
zanecháva vysoký lesk
možné aplikovať hneď na prelakovaný povrch

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

1L

13405

6

Chamäleon Odstraňovač silikonu
Chamäleon Odstraňovač silikónu
-

odstraňuje z povrchů silikon, olej, mastnotu, teflon
optimální odstranění na naneseném povrchu
prevence proti „kráterům” na lakovaném
a barveném povrchu

Název/Názov

-

odstraňuje z povrchov silikón, olej, mastnotu, teflón
optimálne odstránenie na nanesenom povrchu
prevencia proti „kráterom” na lakovanom
a farbenom povrchu

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Odstraňovač silikonu/ Odstraňovač silikónu

5L

13508

3

Odstraňovač silikonu/ Odstraňovač silikónu

1L

13507

6

9
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GRAVEX / SPECIÁLNÍ NÁTĚRY
GRAVEX / ŠPECIÁLNE NÁTERY

Vysoce kvalitní laky a nátěry na speciální použití.

710

Vysokokvalitné laky a nátery na špeciálne použitie.

CHAMÄLEON BITUMEN – NÁTĚR
CHAMÄLEON BITUMEN – NÁTER
-

ochrana podvozků na bázi bitumenu
lze aplikovat jako nátěr
lehká aplikace
odolný vůči vodě, kyselinám, soli

-

14 - 24
hours

3 - 5 h.
20 0C

Název/Názov
Bitumen nátěr/ Bitumen náter

721
722
723

ochrana podvozkov na báze bitumenu
aplikovať ako náter
ľahká aplikácia
odolný voči vode, kyselinám, soli,

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

1 kg

37101

12

Chamäleon Gravex Premium
Chamäleon Gravex Premium
-

ochrana podvozků, nárazníků, částí kol před rzí
a štěrkem
nestéká, rychlá doba schnutí
vytváří vysoce pevný povrch
vysoká elasticita a pružnost
dobrá zvuková izolace
může se aplikovat na všechny typy nátěrů

At application 60 min. - 20 0C
in 2 layers
5 - 10 min.
20 0C

-

ochrana podvozkov, nárazníkov, častí kolies
pred hrdzou a štrkom
nesteká, rýchla doba schnutia
vysoká pevnosť krytia
vysoká elasticita a pružnosť
dobrá zvuková izolácia
môže sa aplikovať na všetky typy náterov

1 - 2 layers

Barva/Farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Gravex premium/Gravex premium

bílá/biela

1 kg

37215

12

Gravex premium/Gravex premium

šedá/šedá

1 kg

37225

12

Gravex premium/Gravex premium

černá/čierna

1 kg

37235

12

Název/Názov
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403

Chamäleon Bumper – barva na nárazníky
Chamäleon Bumper – farba na nárazníky
-

barvení strukturovaných nárazníků
rychlá doba schnutí
snadná aplikace a perfektní krytí
na obnovení struktury nárazníků

20 - 25 sec.
DIN 4/20 0C

2 layers
1,6-1,8 mm
3-5 bar

Název/Názov

-

farbenie štruktúrovaných nárazníkov
rýchla doba schnutia
ľahká aplikácia a perfektné krytie
na obnovenie štruktúry nárazníkov

20 min. - 20 0C
dry to handle 60
min.

Barva/
Farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Bumper/Bumper

černá/čierna

1l

14035

6

Bumper/Bumper

šedá/šedá

1l

14036

6

LEPIDLA
LEPIDLÁ
Polyuretanová lepidla spolehlivě chrání sváry
a spájené části karoserie před vlhkostí a rzí. Mají
vynikající přilnavost. Jsou snadno aplikovatelná,
po zaschnutí nepraskají, tvoří pružný elastický nátěr,
snadno mechanicky opracovatelný.

751
752
753

Polyuretánové lepidlá spoľahlivo chránia zvary
a spájané časti karosérie pred vlhkosťou a hrdzou.
Majú vynikajúcu priľnavosť. Sú ľahko aplikovateľné,
po zaschnutí nepraskajú, tvoria pružný elastický
náter, ľahko mechanicky opracovateľný.

Chamäleon Polyuretanový lepící tmel
Chamäleon Polyuretánový lepiaci tmel
-

ochrana svařovaných povrchů a spojů
rychlá doba schnutí
nepraská
vysoká elasticita
možnost aplikace pomocí lakovacích systémů

-

ochrana zvarovaných povrchov a spojov
rýchla doba schnutia
nepraská
vysoká elasticita
možnosť aplikácie pomocou lakovacích systémov

Barva/Farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Lepící tmel/Lepiaci tmel

bílá/biela

310 ml

37531

12

Lepící tmel/Lepiaci tmel

šedá/šedá

310 ml

37521

12

Lepící tmel/Lepiaci tmel

černá/čierna

310 ml

37511

12

Název/Názov
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773

Chamäleon Lepidlo na autosklo
Chamäleon Lepidlo na autosklo

-

-

na lepení autoskel
vysoká elasticita
odolné proti opotřebení
odolné vůči dynamickému tlaku, oxidaci
vlastnosti pohlcující vibrace a hluk

Název/Názov

na lepenie autoskiel
vysoká elasticita
opotrebovaniu odolné
odolné voči dynamickému tlaku, oxidácii
vlastnosti pohlcujúce vibrácie a hluk

Barva/Farba

Obsah

černá/čierna

Lepidlo na autosklo/ Lepidlo na autosklo

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie
12

310 ml

37731

U-prime/U-primer

30 ml

37731 P

U-cleaner/U-cleaner

30 ml

37731 C

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
DOPLNKOVÝ SORTIMENT
Doplňkový sortiment pomáhá k dosažení
požadovaných výsledků při opravách karoserií. Při
jejich správném používání bude zajištěno bezchybné
aplikování, stejně tak zkrácení času při různých druzích oprav a tím zvýšení efektivity Vaší práce.

850

Doplnkový sortiment pomáha pri dosahovaní
požadovaných výsledkov pri opravách karosérií.
Ich správne používanie zaistí bezchybné
aplikovanie, ako aj skráti čas pri rôznych druhoch
opráv a tým zvýši efektivitu vašej práce.

Chamäleon Čistič rukou
Chamäleon Čistič rúk
-

vysoce účinná pasta díky obsahu speciálních
abrazivních částic
pH-neutrální
jemná ochrana pokožky rukou
krémová konzistence, příjemná vůně
dermatologicky testováno

-

vysoko účinná pasta vďaka obsahu špeciálnych
abrazívnych častíc
pH-neutrálna
jemná ochrana pokožky rúk
krémová konzistencia, príjemná vôňa
dermatologicky testovaná

Název/Názov

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Čistič rukou/Čistič rúk

250 ml

48501

20

Čistič rukou/Čistič rúk

2,5 L

48503

6

Kovový držák pumpy/Kovový držiak pumpy

48507

Pumpička/Pumpička

48505

12
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Chamäleon Maskovací páska
Chamäleon Maskovacia páska
-

má dokonalé a pevné přilnutí
bezpečné odstranění i ze starých nátěrů,
nezanechává zbytky lepidla
odolná do 80 °C
délka pásky 45 m

-

má dokonalé a pevné priľnutie
bezpečné odstránenie aj zo starých náterov,
nezanecháva zvyšky lepidla
odolná do 80 °C
dĺžka pásky 45 m

Barva/Farba

Šířka/
Šírka

Číslo výrobku

Balení/
Balenie

Maskovací páska/Maskovacia páska

béžová

19 mm

48111/48211

48

Maskovací páska/Maskovacia páska

béžová

25 mm

48121/48221

36

Maskovací páska/Maskovacia páska

béžová

38 mm

48141/48241

24

Maskovací páska/Maskovacia páska

béžová

50 mm

48151/48251

18

Název/Názov

Chamäleon Oboustranná páska
Chamäleon Obojstranná páska
-

speciálně navrhnutá na použití na boční lišty
a obruby rámů
na povrchy kovové, dřevěné, skleněné, plastové
pěnová struktura vyrovnává nerovnosti povrchu
použitelná na trvalé lepení
každá role je balená zvlášť
lehce odstranitelná
odolná vůči vodě, ředidlům, do 100 °C

-

špeciálne navrhnutá na použitie na bočné lišty
a obruby rámov
na povrchy kovové, drevené, sklené, plastikové
penová štruktúra vyrovnáva nerovnosti povrchu
použiteľná na trvalé lepenie
každá rolka zvlášť balená
ľahko odstrániteľná
odolná voči vode, riedidlám, do 100 °C

Název/Názov

Rozměry/
Rozmery

Číslo výrobku

Balení/
Balenie

Oboustranná páska/Obojstranná páska

6 mm x 5 m

48310

50

Oboustranná páska/Obojstranná páska

9 mm x 5 m

48320

50

Oboustranná páska/Obojstranná páska

12 mm x 5 m

48330

50

Chamäleon Filtr
Chamäleon Filter
-

na filtraci barev, laků před jejich aplikací
rozměr 190 mikronů

Název/Názov
Filtr/Filter

-

na filtráciu farieb, lakov pred ich aplikáciou
rozmer 190 mikrónov

Balení/
Balenie

Číslo výrobku

Balení v kartónu/
Balenie v kartóne

1 x 250 ks

48400

4
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Chamäleon Prachovka
Chamäleon Prachovka
-

efektivně vyčistí plochy před nalakováním
zpracovaná plocha působí antistaticky

-

efektívne vyčistí plochy pred nalakovaním
spracovaná plocha pôsobí antistaticky

Název/Názov

Rozměry/
Rozmery

Číslo výrobku

Balení/
Balenie

Prachovka/Prachovka

42 x 75 cm

48010

24 x 10

Chamäleon Blautex Prachovka
Chamäleon Blautex Prachovka
-

používa se na čištění karoserie automobilů
rychle a lehce vpíjí vodu, zbytky oleje a jiných
technických látek
stabilní na tah
odolná vůči rozpouštědlům

-

používa sa na čistenie karosérie automobilov
rýchlo a ľahko vpíja vodu, zostatky oleja a iných
technických látok
stabilná na ťah
odolná voči rozpúšťadlám

Název/Názov

Rozměry/
Rozmery

Číslo výrobku

Balení/
Balenie

Blautex Prachovka/ Blautex Prachovka

32 ×40 cm

48030

10 × 50

14
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AEROSOLY
AEROSÓLY
Široká nabídka aerosolů na expresní úpravu.
Oblíbené díky jednoduché a rychlé aplikaci, rychlé
době schnutí, dlouhodobému krytí.

Široká ponuka aerosólov na expresnú opravu.
Obľúbené vďaka jednoduchej a rýchlej aplikácii,
rýchlej dobe schnutia, dlhodobej dobe krytia.

Chamäleon 2K Premium Bezbarvý lak ve spreji

101 Chamäleon 2K Premium Bezfarebný lak v spreji
-

vhodný na rychlé přelakování menších částí
odolný vůči škrábancům, brilantní lesk
odolný vůči korozi a UV-záření
rychlá doba schnutí
lehce leštitelný
již smíchaný s tužidlem

-

5 - 10 min.
20 0C

6 h. -20 0C
40 min. - 60 0C

Název/Názov

vhodný na rýchle prelakovanie menších častí
odolný voči škrabancom, brilantný lesk
odolný voči korózii a UV-žiareniu
rýchla doba schnutia
ľahko leštiteľný
už zmixovaný s tužidlom

Rozměry/Rozmery

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

200 ml

11012

6

Bezbarvý lak/Bezfarebný lak

Chamäleon 2K Premium Primer plnič ve spreji

401 Chamäleon 2K Premium Primer plnič v spreji
-

vhodný na ocelové, galvanizované a hliníkové
povrchy, chrání před korozí;
použitelný na povrchy přelakované 1K primerem
vysoká přilnavost
rychlá doba schnutí do 20°C
broušení za sucha i mokra
odolný vůči rozpouštědlům
již smíchaný s tužidlem

5 - 10 min.
20 0C

Název/Názov
Primer/Primer

-

5 h. - 20 0C
40 min. - 60 0C

vhodný na oceľové, galvanizované a hliníkové
povrchy, chráni pred koróziou;
použiteľný na povrchy prelakované 1K primerom
vysoká priľnavosť
rýchla doba schnutia do 20°C
brúsenia za sucha aj mokra
odolný voči rozpúšťadlám
už zmixovaný s tužidlom

P600
P1000

P360-P500

Barva/
Farba

Šířka/ Šírka

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

šedá/šedá

200 ml

14012

6
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Chamäleon Barva na nárazníky – sprej
Chamäleon Farba na nárazníky – sprej
-

na opravu nárazníků a jiných strukturovaných
povrchů
možnost přímé aplikace bez použití podkladových
nátěrů
rychlé a snadné použití i na větší plochy
na obnovení struktury nárazníků

20 - 30 min.
20 0C

-

na opravu nárazníkov a iných štruktúrovaných
povrchov
možnosť priamej aplikácie bez použitia
podkladových náterov
rýchle a jednoduché použitie aj na väčšie plochy
na obnovenie štruktúry nárazníkov

-

24 h.
20 0C

Barva/
Farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Barva na nárazníky/ Farba na nárazníky

šedá/šedá

400 ml

26314

6

Barva na nárazníky/ Farba na nárazníky

černá/čierna

400 ml

26334

6

Název/Názov

Chamäleon Spot Blender
Chamäleon Spot Blender
-

na sjednocení lakovaného povrchu v 2K kvalitě
dává povrchu vysoký lesk
možné aplikovat hned po lakovaní

-

na zjednotenie lakovaného povrchu v 2K kvalite
dáva povrchu vysoký lesk
možné aplikovať hneď po lakovaní

Název/Názov

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Spot Blender/Spot Blender

400 ml

26504

6

Chamäleon Plastový primer
Chamäleon Plastový primer
-

rychlá doba schnutí
na všechny druhy krytí
výborná přilnavost na všechny plastové části, včetně
nárazníků, tuningových doplňků

5 - 10 min.
20 0C

Název/Názov
Plastový primer/Plastový primerr

-

rýchla doba schnutia
na všetky druhy krytia
výborná priľnavosť na všetky plastové časti, vrátane
nárazníkov, tuningových doplnkov

10 - 15 min.
20 0C

Barva/Farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

transparentní/
transparentná

400 ml

26014

6
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Chamäleon Žáruvzdorný sprej 650 °C
Chamäleon Žiaruvzdorný sprej 650 °C
-

odolný do 650 °C
vysoká krycí schopnost
rychlá doba schnutí

-

5 - 10 min.
20 0C

odolný do 650 °C
vysoká krycia schopnosť
rýchla doba schnutia

30 - 60 min.
20 0C

Barva/Farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Žáruvzdorný sprej 650 °C/Žiaruvzdorný sprej 650 °C

černá/čierna

400 ml

26601

6

Žáruvzdorný sprej 650 °C/Žiaruvzdorný sprej 650 °C

stříbrná/strieborná

400 ml

26602

6

Název/Názov

Chamäleon Stříkací tmel
Chamäleon Striekací tmel
-

rychlá doba schnutí, výborná přilnavost
výborné krytí
chrání před korozí
lehce brousitelný za mokra i za sucha
dobré plnící vlastnosti
přelakovatelný všemi druhy laků

10 - 20 min.
20 0C

Název/Názov
Stříkací tmel/Striekací tmel

-

rýchla doba schnutia, výborná priľnavosť
výborné krytie
chráni pred koróziou
ľahko brúsiteľný za mokra aj sucha
dobré plniace vlastnosti
prelakovateľný so všetkými druhmi lakov

2 - 3 h.
20 0C

Barva/Farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

béžovožlutá/
béžovo-žltá

400 ml

26701

6

Chamäleon Bitumen sprej
Chamäleon Bitumen sprej
-

zůstává flexibilní
vynikající přilnavost
odolný vůči povětrnostním vlivům
odolný vůči kyselinám a soli
zabraňuje korozi
zvuková izolace

-

45 - 60 min.
20 0C

Název/Názov
Bitumen Sprej/ Bitumen Sprej

zostáva flexibilný
vynikajúca priľnavosť
odolný voči poveternostným vplyvom
odolný voči kyselinám a soliam
zabraňuje korózii
zvuková izolácia

4 - 6 h.
20 0C

Barva/Farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

černá/čierna

500 ml

37100

6
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Chamäleon Akrylový sprej
Chamäleon Akrylový sprej
-

vhodný na lokální opravy
vysoká přilnavost na kovové a plastové povrchy
lehká aplikace
rychlá doba schnutí
profesionální výsledky

5 - 10 min.
20 0C

-

10 - 15 min.
20 0C

Barva/Farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Primer/Primer

šedá/šedá

500 ml

26004

6

Primer/Primer

černá/čierna

500 ml

26002

6

Primer/Primer

bílá/biela

500 ml

26003

6

transparentní/
transparentná

500 ml

26404

6

Název/Názov

Bezbarvý lak/Bezfarebný lak
Stříbrná na disky/Strieborná na disky

701
702
703

vhodný na lokálne opravy
vysoká priľnavosť na kovové a plastové povrchy
ľahká aplikácia
rýchla doba schnutia
profesionálne výsledky

stříbrná/strieborná

500 ml

26104

6

Barva ve spreji/Farba v spreji

černá matná/
čierna matná

500 ml

26204

6

Barva ve spreji/Farba v spreji

černá lesklá/
čierna lesklá

500 ml

26214

6

Barva ve spreji/Farba v spreji

bílá lesklá/
biela lesklá

500 ml

26414

6

Chamäleon Gravex sprej
Chamäleon Gravex sprej
-

ochrana podvozků, dveří, částí kol a dalších částí
karoserie před vibracemi, odletujícím štěrkem,
solí a vlhkostí
lehká aplikace
zabraňuje korozi
vysoká flexibilita
zvuková izolace
přelakovatelný

5 - 10 min.
20 0C

-

ochrana podvozku, dverí, častí kolies a ďalších častí
karosérie pred vibráciami, odletujúcim štrkom,
soliam a vlhkosťou
ľahká aplikácia
zabraňuje korózii
vysoká flexibilita
zvuková izolácia
prelakovateľný

10 - 15 min.
20 0C

Barva/Farba

Obsah

Číslo
výrobku

Balení/
Balenie

Gravex sprej/Gravex sprej

bílá/biela

500 ml

37014

6

Gravex sprej/Gravex sprej

šedá/šedá

500 ml

37024

6

Gravex sprej/Gravex sprej

černá/čierna

500 ml

37034

6

Název/Názov
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