Perla k vašim
obkladům a dlažbám
Spárovací hmoty Prince Color®

SPÁROVACÍ HMOTY
• S ODPERLOVACÍM EFEKTEM
• PERFEKTNĚ ČISTITELNÉ
• V ATRAKTIVNÍCH BARVÁCH
• JEDINEČNÁ KVALITA

SPÁROVACÍ HMOTY
Spárovací hmoty hrají v dnešní době podstatně důležitější roli než dříve. „Spárovačky“ nevyplňují jen prázdné místo mezi
dlaždicemi či obkladačkami, ale zajišťují celistvost, čistitelnost, hygienu a v neposlední řadě dokreslují a zvýrazňují celkový
vzhled keramických ploch.
Cementové spárovací hmoty Prince Color nabízejí tu nejlepší kombinaci jednoduché a rychlé aplikace s vysokou pevností,
jsou použitelné v interiérech i vně objektů, jsou mrazuvzdorné, odolávají teplotním změnám, jsou lehce čistitelné a navíc
jsou dodávány v atraktivních barvách tak, aby je bylo možné sladit s používaným obkladem či dlažbou.

PRINCE COLOR FM
Spárovací hmota pro spárování keramických obkladů a dlažeb v interiéru.
Vynikající kvalita, lehká zpracovatelnost, snadná a rychlá aplikace.
• Vodoodpudivá, mrazuvzdorná, univerzálně použitelná.
• Vytvrzuje bez trhlin – neláme se a netrhá ve spáře při vyzrávání.
• Šetří čas a peníze, zkracuje čekací dobu mezi pokládkou a spárováním.
• Vhodné ke spárování střední a malé mozaiky, kameniny, cihlových pásků
a stěn ze skleněných tvárnic.
• Pro šířku spáry 1- 8 mm.
Výběr z barevných odstínů:

Šedá

Bílá

Bahama

Světle šedá

Béžová

Starorůžová

Světle modrá

Tmavě šedá

Světle hnědá

Karamel

Pepermint

Tmavě hnědá

Tmavě zelená

Tmavě modrá

PRINCE COLOR FM-FX
Vysoce flexibilní spárovací hmota pro spárování keramických obkladů a dlažeb
na balkónech, terasách, podlahách s podlahovým vytápěním, v trvale mokrých prostorech.
• Vodoodpudivá s dokonalým odperlovacím efektem.
• Dlouhá životnost, vysoká odolnost proti zašpinění.
• Jedinečné řešení pro balkóny, terasy a podlahová vytápění.
• Nepřekonatelná v trvale mokrých prostorech, ve sprchách, v koupelnách.
Dokonalý odperlovací efekt je zajištěn kvalitní hydrofobizací působící po celém průřezu
spáry. Kapičky vody zůstávají v podobě perliček na povrchu spár a nemohou proniknout do
struktury spárovací hmoty. Tím je zajištěn nejen nesmáčivý povrch, ale i nesmáčivost hmoty
v jakémkoliv místě pod povrchem. Odperlovací efekt je zajištěn i při poškrábání spáry.
• Mrazuvzdorná, vysoce flexibilní, schopná přenášet vysoké mechanické a hydrotermické
namáhání.
• Vynikající kvalita,výtečná zpracovatelnost, snadná a rychlá aplikace.
• Šetří čas a peníze.
• Je pochůzná již po 6 hod.
• Pro šířku spáry 1-12 mm.
Výběr z barevných odstínů:

Šedá

Bílá

Bahama

Béžová

Světle hnědá

Uvedené barevné odstíny je nutné porovnat s reálným vzorníkem.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim,
tel.: 469 607 111, fax: 469 607 112, email: info.cz@basf.com, www.basf-sh.cz

Karamel

Tmavě hnědá

