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Podnikateľská skupina Peter Kwasny je lídrom v oblasti inovácií a
technológií na trhu sprejových lakov . Kwasny má vlastnú produkciu
aerosólov, lakovacích pier, materiálov na prípravu lakovania a
umelohmotných dielov. Produkt sa uvádzajú na trh celosvetovo
prostredníctvom vlastného logistického strediska. Zákazníkmi sú
medzinárodný automobilový priemysel, priemysel farby-laky,
spracovateľský priemysel, remeslo, špecializovaný obchod s farbivami
a pre maliarov, obchod s lakmi pre opravu automobilov, lakovacie
prevádzky ako aj trh so stavebninami a pre domácich majstrov a
špecializované trhy s autodielmi. V podnikateľskej skupine Kwasny je
medzinárodne zamestnaných približne 350 zamestnancov, z toho 25
učňov. Ročne sa vyprodukujú cca 26,5 mil. jednotiek, 2.500 ton laku
ako aj 35 mil. umelohmotných dielov.  Každá štvrtá dóza so sprejovým
lakom pochádza z dielne Kwasny. Okrem toho sa firme Kwasny podaril
úspešný vstup na trh v  USA a Austrálii.

Skupina podniků Peter Kwasny je podkládána za inovační a technologicky
vedoucí společností na trhu laků ve spreji. Kwasny má vlastní výrobu
aerosolů, lakovacích tyčinek, materiálů k přípravě lakování a plastových
dílů. Výrobky prodává po celém světě a má vlastní logistické centrum.
Zákazníky jsou mezinárodní automobilový průmysl, průmysl pro barvy
a laky, zpracovatelský průmysl, řemeslníci, specializované obchody s
barvami, malíři, autoopravny, lakovny, obchody se stavebními materiály
pro kutily  a specializované obchody s autodíly.
Ve skupině podniků Kwasny je na mezinárodní úrovni zaměstnáno
zhruba 350 pracovníků, z toho 25 učňů. Roční produkce je přibližně
26,5 milionu jednotek, 2.500 tun laků, 35 milionu plastových částí. Každý
čtvrtý lak ve spreji v Evropě byl vyroben v závodě Kwasny. Kromě toho
se společnosti Kwasny podařilo úspěšně proniknout na trh v USA a
Austrálii.

Premeniť silu a komplikovanú techniku do inovatívnych produktov vhodných pre spotrebiteľa je dnes najvyšším pravidlom
filozofie podnikania. Nasledujúc túto filozofiu sa už roky podporuje priebežný a systematický vývoj inovatívnych produktov
na dosiahnutie nových trhových segmentov. Preto sa v posledných rokoch značne investovalo do materského závodu
Gundelsheim ako aj do výskumného a vývojového oddelenia. Podľa motta „Nečinnosť je krokom späť“, vnikajú do existujúcich
produktov vždy nové vylepšenia a nové pokroky. Toto know-how vedie k vývoju noviniek a zrelosti trhu pravých inovatívnych
produktov, ktoré v celom konkurenčnom prostredí disponujú pravým znakom samostatnosti. Viac než 50 medzinárodných
a národných patentov je jednoznačným dôkazom pre toto neobvyklé bohatstvo nápadov.
Skupina Peter Kwasny vsádza svoje priority do oblastí zabezpečenia kvality a orientácie na ochranu životného prostredia,
ktoré sa osvedčujú aktuálnymi certifikátmi podľa DIN EN ISO 9001:2000 manažérskeho systému kvality ako aj podľa ISO
14001:2004 „Zavedenie a použitie manažérskeho systému kvality“. Mnoho firiem hovorí o „Outsourcing“ - Kwasny oproti
tomu  využíva celkovú reťaz tvorby hodnôt a procesov a produkuje všetky aerosóly, laky, lakovacie perá a umelohmotné
diely v materskom závode Gundelsheim.
Skupina Peter Kwasny celé roky rozhodne spoluurčovala a ovplyvňovala razantný vývoj v oblasti sprejových lakov,
predovšetkým technologicky. Meniace sa nároky spotrebiteľa a pribúdajúce požiadavky na rozmanitosť produktov a
diverzifikácie si vyžiadalo rozštiepenie obchodných polí do oblastí Auto, Deko a Profi-Segment.

Podnikatelská síla, komplikované techniky v pravých cílových produktech,
které jsou na vysoké úrovni kvality, i respektování přání zákazníků jsou
dnes základem podnikatelské filozofie. Sledujíc tuto filozofii se již léta
podporuje průběžný a systematický vývoj inovačních výrobků na dosažení
nových tržních segmentů. Proto byly v posledních letech vloženy velké
investice do mateřského podniku Gundelsheim rovněž i do výzkumného
a vývojového oddělení. Volně podle hesla „Stagnace je krok zpět“ se ve
stávajících výrobcích promítá vylepšení a nový vývoj. Více než 50
mezinárodních a národních patentů představuje účinný argument pro toto
mimořádné množství nápadů.
Skupina Peter Kwasny prosazuje své priority v oblastech řízení jakosti a
orientace na ochranu životního prostředí, které jsou dokumentovány
aktuálními certifikacemi podle DIN EN ISO 9001:2000 "Systém managementu
jakosti" rovněž i podle ISO 14001:2004 „Zavedení a aplikace systémů
environmentálního managementu“. Mnoho podniků mluví o „outsourcingu“
- Kwasny naproti tomu využívá celý procesní řetězec a řetězec tvorby
hodnot a všechny aerosoly, laky, lakovací tyčinky a plastové díly vyrábí v
mateřském závodě Gundelsheim.
Společnost Peter Kwasny spolurozhodovala a určovala směr vývoje po
řadu let  v oblasti laků ve spreji, zejména co se týká technologické stránky.
Měnící se požadavky spotřebitelů a stále rostoucí potřeby různorodosti
výrobků a diverzifikace vyžaduje rozdělení oblastí obchodní činnosti do
následujících segmentů: Auto, Deko a Profi.



Laky ve spreji Kwasny dnes pronikly do mnoha oblastí. Sada sprejů
Auto-K byla prvním klíčovým produktem společnosti Peter Kwasny
GmbH z časů založení. Tento „lak ve spreji“ je ještě dnes v moderní
formě úspěšný na trhu. Pod značkou belton jsou k dispozici  celkem
4 výrobkové linie pro dekorační, kreativní a kutilské úkoly. belton
SPECIAL nabízí širokou paletu výrobků, základové, standardní tóny
zahrnující  rozmanité speciální a efektové laky. belton SPECTRAL je
program výrobků , který definuje přes 200 RAL – barevných odstínů.
Zde jsou úspěšně kombinovány jak rozmanitost tak i preciznost barevných
odstínů. S belton DreamColors se dají realizovat jedinečné, snové Flip-
Flop-efekty zrovna tak jako chromově stříbrné „Liquid Chrome“ efekty.
Řada belton hitcolor je ucelenou produktovou linií zaměřenou na
zákazníky, kteří kladou důraz na cenu. Značka Auto-K je určená pro
rychlou, jednoduchou a cenově přijatelnou opravu autolaku.
Sprej Auto-K byl první produkt ve sprejovém formátu firmy Peter Kwasny.
Auto-K sprej umožňuje perfektní opravu autolaku, také v originálních
tónech Škoda. K dispozici je také řada pro závodní úpravy – Auto-K
Racing, který se skládá ze základu, speciálních produktů, efektových
a průhledných laků.

Sprejové laky Kwasny sú dnes etablované v mnohých oblastiach. V
dobe založenia firmy Peter Kwasny GmbH bol jej prvým kľúčovým
produktom set sprejov Auto-K. Táto „lakovacia dielňa vo formáte
plechovky“ je ešte dnes, v modernej forme, úspešná na trhu. V dnešnom
sortimente Auto-K Racing sa ponúkajú produkty sprejových lakov pre
rýchlu, jednoduchú a cenovo výhodnú opravu autolakov. belton je známa
značka pre dekoratívne, kreatívne a technicky orientované použitie
sprejového laku. Sortiment siaha od podkladových a špeciálnych sprejov,
cez farebné tóny RAL až po hitcolor, kvalita vstupnej ceny programu
belton. belton DreamColors je highlightom v sortimente belton. S
„DreamColors“ sa dajú docieliť vysnené lakované efekty Flip-Flop, ako
aj chromované strieborné lakované efekty s „Liquid Chrome“.
Mnoho produktov z nášho sortimentu Auto a Deko sa dodáva  pod
„Private Label“ exkluzívne pre automobilový priemysel,  spracovateľský
priemysel ako aj pre najrozličnejšie formy obchodov.



Obsah

Správné zacházení s lakem ve spreji strana   5

Auto-K Racing

Základní nátěry strana   6

Bezbarvé laky strana   9

Krycí laky strana 10

Speciality strana 11

Efekty strana 13

Lakování v originálním barevném odstínu strana 15

belton

SPECTRAL strana 18

hitcolor strana 22

Special strana 24

DreamColors strana 30

Obsah

Správne zaobchádzanie so sprejovým lakom strana   5

Auto-K Racing

Základné nátery strana   6

Transparentné laky strana   9

Krycie laky strana 10

Špeciality strana 11

Efekty strana 13

Lakovanie originálnym farebným odtieňom strana 15

belton

SPECTRAL strana 18

hitcolor strana 22

Special strana 24

DreamColors strana 30

4



°C

25
20

25 cm

�

Správné zacházení s lakem ve spreji

Příprava lakované plochy: odrezování, tmelení, obroušení, vyčištění.
Povrchy musí být čisté, suché a bez tuku.

Celou nelakovanou plochu zakryjte krycí fólií nebo papírem. Aby
bylo zabráněno zápachu, doporučuje se, provádět nástřik venku
nebo v dobře větraných prostorech.

Ideální pracovní teplota se pohybuje mezi +20°C a +25°C.

Nekuřte. Zabraňte přímému slunečnímu záření.

Dózu pořádně protřepejte, minimálně 2 minuty, počítáno od
slyšitelného nárazu míchacích kuliček, aby byly barevné pigmenty
laku stejnoměrně rozmíchány.

Dózu při stříkání držte pokud možno svisle.

Nejdříve na zkoušku postříkejte kousek plechu a porovnejte odstín.

Správná vzdálenost postřiku činí asi 25 cm, tzn. 3 x šířka dlaně.

Stříkat začněte na okraji předmětu a "křížovými tahy" naneste
stejnoměrně několik tenkých vrstev. Pod pojmem "křížové tahy" se
rozumí nástřik nejdříve horizontální a poté vertikální vrstvy.

Mezi jednotlivými křížovými tahy vždy 2-3 minuty počkejte.

Dózu po použití obraťte a s ventilem stříkejte naprázdno, aby bylo
zabráněno slepení stříkacího ventilu.

Správne zaobchádzanie so sprejovým lakom

Pripravte plochu, ktorú chcete lakovať: odstráňte hrdzu, vytmelte,
obrúste, očistite. Povrchy musia byť čisté, suché a nemastné.

Plochy, ktoré nechcete lakovať riadne zakryte krycou fóliou alebo
papierom. Aby ste zamedzili nepríjemnému zápachu, odporúčame
striekať vonku alebo v dobre vetraných miestnostiach.

Ideálna pracovná teplota sa pohybuje medzi +20°C a +25°C.

Nefajčite.  Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu.

Dózou dôkladne pretrepte, minimálne 2 minúty počítajúc od
počuteľného úderu miešacích guliek, aby sa farebné pigmenty laku
zmiešali rovnomerne. Pri sprejovaní držte dózu podľa možnosti
zvisle.

Najskôr otestujte sprej na kúsku plechu a porovnajte tón farby.

Správny odstup pri sprejovaní ja cca 25 cm, t.j. 3 x šírka ruky.

Začnite sprejovať mimo predmetu a zároveň naneste viac tenkých
vrstiev "do kríža". Pod krížom sa rozumie nasprejovanie najskôr
jednej horizontálnej a potom jednej vertikálnej vrstvy.

Medzi krížovými chodmi zakaždým vyčkajte 2–3 minúty.

Dózu po použití otočte a ventil vystriekajte do prázdna, aby ste tak
zabránili zalepeniu striekacieho ventila.
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Výplňová/základová barva Auto-K Racing tvoří
ideální podklad pro opravy nalakovaných ploch.
Je univerzálně použitelná a dobře brousitelná.
Díky vysokému obsahu pevných těles jsou
výplňovou/základovou barvou Auto-K Racing
vyplněny póry a jemné stopy po broušení, a je
docíleno uzavřeného, hladkého povrchu. Po
následném přebroušení jemným brusným
papírem je vytvořen stejnoměrný podklad, jež je
předpokladem úspěšného nanesení krycího laku.

Auto-K Racing tmeliaci a adhézny základný náter
je ideálnym základným náterom pre vylepšenie
lakovaných plôch. Poskytuje základný náter a
vypĺňa v jednom pracovnom kroku, dá sa
univerzálne použiť a dobre brúsiť. Pomocou
vysokého obsahu pevných látok sa s tmeliacim
a adhéznym  základným náterom Auto-K Racing
vyrovnajú póry a ryhy z brúsenia a docieli sa
ucelený, hladný povrch. Následné brúsenie s
jemným brúsnym papierom vytvorí rovnomerný
podklad, ktorý je predpokladom pre úspešné
krycie lakovanie.

Základová barva Stříkaný tmel
Základová farba Striekaný tmel

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č. Č. výrobku / Obj.č.
400 ml 500 ml

Základní nátěry / Základné nátery
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šedá
sivá 4 288 001 4 288 901

červená
červená 4 288 002

Zinkový sprej Auto-K Racing je vysoce účinný,
metalický, antikorozní základní nátěr na bázi
zinku. Vysoký obsah zinku vytváří trvalý konečný
nátěr a zaručuje zvýšenou antikorozní ochranu,
i u teplot nad 400°C. Je velmi vhodný zejména
pro všechny části motorových vozidel, které
nemusí být přelakovány, např. výfuková potrubí,
svary, pozinkované díly a vnitřní části karosérií.

Auto-K Racing sprej so zinkovým práškom je
vysoko účinný, kovový, antikorózny základný
náter na báze zinku. Vysoký obsah zinku vytvára
trvalý konečný náter a zaručuje vysokú ochranu
proti korózii, aj pri teplotách nad 400°C. Výborne
sa hodí pre všetky diely motorových vozidiel,
ktoré nemusia byť prelakované, napr. výfukové
zariadenia, zvary, pozinkované diely a vnútorné
steny karosérií.

Zinkový sprej - Studená galvanizace
Zinkový sprej - Studená galvanizácia

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

šedá
sivá 4 288 054



7

Antikorozní základová barva Auto-K Racing je
vysoce aktivní antikorozní ochrana na bázi
zinkofosfátů. Je s ní možno úspěšně chránit proti
korozi prakticky všechny kovové části motorového
vozidla. Základová barva s antikorozními pigmenty
neobsahující chromát. Dobře přilne a zajistí
stejnoměrné lakování, je ideální jako první vrstva
při natírání. Antikorozní základová barva Auto-K
Racing je velmi vhodná pro podklady, jako je
např. holý, přebroušený plech, hliník rovněž i
vytvrzené a přebroušené nátěry.
Přednost vůči jiným výrobkům: Antikorozní
základová barva Auto-K Racing umožňuje
následné bodové svařování bez ztráty
antikorozních ochranných vlastností.

Auto-K Racing antikorózny základný náter je
vysoko aktívna antikorózna ochrana na báze
fosforečnanu zinočnatého. Tým môžu byť všetky
kovové diely na aute spoľahlivo chránené proti
korózii. Bezchromátový základný náter s
antikoróznymi pigmentmi. Dobre drží a
zabezpečuje rovnomerné lakovanie a je ideálny
ako prvá vrstva v štruktúre lakovania. Antikorózny
základný náter Auto-K Racing sa vynikajúco hodí
pri podkladoch ako holý, brúsený plech, brúsený
hliník ako aj stvrdnuté a brúsené lakovania.
Výhoda oproti iným produktom: Antikorózny
základný náter Auto-K Racing povoľuje dodatočné
bodové zváranie; antikorózna ochrana pritom
ostane úplne zachovaná.

Antikorozní základ
Antikorózny základ

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

červeno-hnědá
červenohnedá 4 288 058

Zinko - hliníkový sprej Auto-K Racing se hodí
jako antikorozní ochrana pro konstrukce
vystavené působením vody a povětrnostním
vlivům. K opravě poškozených zinkových ploch,
k povrstvení hran vnitřních plechů u bodového
svařování. Zinko - hliníkový sprej Auto-K Racing
lze použít na radiátory, potrubí, ocelové nástavby,
topná tělesa, zábradlí, svodidla atd.

Auto-K Racing zinkovo-hliníkový sprej je obzvlášť
vhodný ako antikorózna ochrana pre konštrukcie
ohrozené vodou a počasím. Na opravu
poškodených pozinkovaných plôch, na  natieranie
vnútorných hrán plechu pri bodovom zváraní.
Zinkovo-hliníkový sprej Auto-K Racing je
použiteľný pre vyhrievacie zariadenia, potrubné
vedenia, oceľové konštrukcie, radiátory, zábradlie,
zvodidlá, atď.

Zinek/Aluminium sprej
Zinok/Alumínium sprej

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

stříbrošedá
strieborná sivá 4 288 057



Stříkaný tmel Auto-K Racing má výplňové
vlastnosti, může vyrovnat nerovnosti, škrábance
a šrámy bez velké spotřeby času. Chrání před
korozí, vytváří hladký podklad, dobře drží a
zaručuje stejnoměrné natření.

Auto-K Racing nástrekový tmel má plniace
vlastnosti, môže vyrovnať nerovnosti, škrabance
a ryhy za krátku dobu. Chráni pred koróziou,
zabezpečuje rovný podklad, dobre drží a zaručuje
rovnomerné lakovanie.

Plnič+ Základová barva
Plnič+ Základová farba

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

Základní nátěry / Základné nátery
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šedá
sivá 4 288 032

červená
červená 4 288 033

Pojivo pro plasty Auto-K Racing zvyšuje přilnavost
vrchních nátěrů na plastických hmotách, např.
spoilery, plastová zpětná zrcátka a nárazníky.

Auto-K Racing náter pre zlepšenie priľnavosti
plastov zlepšuje držanie nasledujúceho náteru
laku na umelohmotných povrchoch, napr. spojlery,
umelohmotné vonkajšie zrkadlá a nárazníky.

Základ na plasty
Základ na plasty

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č. Č. výrobku / Obj.č.
150 ml 400 ml

transparentní
transparentná 4 033 055 4 288 055
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Ochranný bezbarvý lak Auto-K Racing je kvalitní,
transparentní speciální kombinovaný lak,
nabízející lesk a zapečetění povrchu. S
ochranným bezbarvým lakem Auto-K Racing lze
proti korozi, odmrštěným kamínkům a znečištění
úspěšně chránit téměř všechny předměty z
plechu, kovu a plastu.

Auto-K Racing ochranný transparentný lak je
vysokohodnotný, transparentný, špeciálny
kombinovateľný lak, ktorý ponúka lesk a
zapeča ten ie  povrchu .  S  ochranným
transparentným lakom Auto-K Racing môžete
proti korózii, údermi kameňom a nečistote
spoľahlivo ochrániť takmer všetky predmety z
plechu, kovu a umelej hmoty.

Bezbarvý lak
Bezfarebný lak

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

transparentní lesklý
transparentná lesklá 4 288 017

Bezbarvé laky / Transparentné laky



Laky ve spreji Auto-K Racing jsou rychleschnoucí
speciální kombinované laky ve standardních
barevných odstínech. Lze jimi zkrášlovat předměty
z plechu, kovu a plastu bez velké časové
náročnosti. Laky ve spreji Auto-K Racing jsou
univerzálně použitelné a k dostání v běžných
barvách automobilového průmyslu.

Auto-K Racing sprejové laky sú rýchlo schnúce
špeciálne kombinovateľné laky v štandardných
farebných odtieňoch. Tým sa môžu skrášliť
predmety z plechu, kovu a umelej hmoty za krátku
dobu. Auto-K Racing sprejové laky pre autá sú
univerzálne použiteľné a dostupné v bežných
farbách automobilovej oblasti.

Laky ve spreji
Sprejové laky

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č. Č. výrobku / Obj.č.
400 ml 500 ml

bílá lesklá
biela lesklá 4 288 004 4 288 904

černá lesklá
čierna lesklá 4 288 005 4 288 905

černá matná
čierna matná 4 288 021 4 288 921

Krycí laky / Krycie laky
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Žáruvzdorná barva 650°C Auto-K Racing je
speciální lak odolný vůči vysokým teplotám, který
je vhodný zejména pro vysoce tepelně zatížené
díly. Používá se pro oblast motoru, výfuková
potrubí, dvoukolová vozidla, grily, trubky pecí a
všude tam, kde se vyskytují teploty do 650°C.
Lak se vytvrdí až pomalým ohříváním od teploty
250°C.

Auto-K Racing odolný voči vysokým teplotám
650°C je vysoko teplovzdorný špeciálny lak, ktorý
je obzvlášť vhodný pre diely namáhané teplom.
Je použiteľný v oblasti motora, na výfukovom
zariadení, dvojkolesových vozidlách, griloch,
rúrach na pečenie a všade tam, kde sa vyskytujú
teploty do 650°C. Lak sa vytvrdzujem až pomalým
zohrievaním od 250°C.

Žáruvzdorná barva 650°C
Žiaruvzdorná farba 650°C
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Barva na výfuky Auto-K Racing 800°C je speciální
lak odolný vůči vysokým teplotám pro výfuková
potrubí. Lze jím natírat vysoce tepelně zatížené
díly na celém výfukovém systému osobního
automobilu a  dvoukolových vozidel. Lak se vytvrdí
až při teplotách 250°C. Pomalu zahřívat!

Auto-K Racing sprej na výfuk 800°C je vysoko
teplovzdorný špeciálny lak pre výfukové
zariadenia. Dajú sa ním skrášliť diely na celkovom
výfukovom zariadení osobných motorových
vozidiel a dvojkolesových vozidiel, ktoré sú veľmi
namáhané teplom. Lak sa vytvrdzuje až pomalým
zohrievaním od 250°C. Zohrievajte pomaly!

Barva na výfuky 800°C
Farba na výfuky 800°C

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

stříbrná
strieborná 4 288 098

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

stříbrná
strieborná 4 288 030

černá
čierna 4 288 041

bílá
biela 4 288 042

Speciality / Špeciality



Sprej na disky Auto-K Racing je nitrokombinační
lak odolný vůči oděru se zvlášť vysokou kryvostí.
Sprej na disky Auto-K Racing je stabilní, trvale
odolný vůči mytí v mycích linkách a diskům nabízí
dlouhodobou ochranu před odlétajícími kamínky
a posypové soli. Sprejem na disky Auto-K Racing
lze natřít disky bez velké časové ztráty a tak je
chránit proti korozi. Ochranný bezbarvý lak na
disky Auto-K Racing je velmi vhodný k ochraně
hliníkových disků.

Auto-K Racing sprej na disky je nitrokombinačný
lak odolný voči obrúseniu s obzvlášť vysokou
schopnosťou krytia. Sprej na disky Auto-K Racing
je odolný, trvalo odolný v umývacích linkách a
diskom kolesa ponúka dlhodobú ochranu pred
údermi kameňom a posypovou soľou. S Auto-K
Racing sprejmi na disky môžete skrášliť disky za
krátku dobu a chrániť proti korózii. Auto-K Racing
ochranný transparentný lak na disky je obzvlášť
vhodný na ochranu hliníkových diskov.

Barva na disky
Farba na disky

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č. Č. výrobku / Obj.č.
400 ml 500 ml

stříbrná
strieborná 4 288 037 4 288 937

zlatá
zlatá 4 288 038

průhledný lak
transparentný lak 4 288 053

Lak ve spreji na brzdová sedla Auto-K Racing
umožní efektní barevné nástřiky ve viditelné části
brzd bez velké časové náročnosti. Brzdová sedla
a další díly jsou vůči diskům kontrastní; zvyšují
hodnotu a propůjčují "závodní vzhled".

S Auto-K Racing sprejovým lakom na strmeň
brzdy môžete vytvoriť farebné efekty vo viditeľnej
brzdovej oblasti za krátku dobu. Strmeň brzdy a
ďalšie diely budú veľmi kontrastné, viditeľné cez
disky, zvyšujú hodnotu a poskytujú „pretekársky
vzhľad“.

Barva na brzdy
Farba na brzdy

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

červená 
červená 4 288 074

žlutá
žltá 4 288 075

modrá
modrá 4 288 076

12

Speciality / Špeciality
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Chromový efektní lak Auto-K Racing je
rychleschnoucí akrylový lak, který se vyznačuje
velmi dobrým krytím, vysokou odolností vůči
světlu a teplotě. Tento efekt propůjčí každému
hladkému povrchu metalizovaný, stříbro-chromový
vzhled. Je omezeně odolný vůči povětrnostním
vlivům, avšak není odolný vůči oděru.
Nepřelakovávat průhledným lakem!

Auto-K Racing chrómový efekt je rýchlo schnúci
akrylový lak, ktorý sa vyznačuje veľmi dobrou
krycou schopnosťou, vysokou odolnosťou voči
svetlu a teplotám ako aj vysokou výdatnosťou.
Tento efekt prepožičiava každému hladkému
povrchu kovový, strieborný chromovaný efekt.
Je ohraničene odolný voči vplyvom počasia,
avšak nie oderuvzdorný. Neprelakujte s
transparentným lakom!

Chromový efektní lak
Chrómový efekt

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

chromový efekt
chrómový efekt 4 288 023

S Auto-K Racing Metallic lze natřít předměty z
plechu, kovu a plastu bez velkého vynaložení
času. Tento vysoce hodnotný metalizovaný efekt
opticky zvyšuje hodnotu lakovaných dílů. K
ochraně a dosažení lesku se plocha přelakuje
ochranným bezbarvým lakem Auto-K Racing.

S Auto-K Racing Metallic môžete skrášliť
predmety z plechu, kovu a umelej hmoty za krátku
dobu. Tento vysokohodnotný kovový efekt opticky
zhodnocuje lakované diely. Pre ochranu a lesk
sa plocha prelakuje s ochranným transparentným
lakom Auto-K Racing.

Barvy s metalizovaným efektem
Farby s metalízovaným efektom

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

červená
červená 4 288 110

zelená
zelená 4 288 111

modrá
modrá 4 288 112

lila
fialová 4 288 113

Efekty / Efekty



Transparentní sprej Auto-K je lazurovací speciální
výrobek k přebarvení předních, zadních a bočních
světel, spojlerů, okenních tabulí, kovových a
dřevěných předmětů, lamp, žárovek, keramiky,
atd. Není přípustný v předpisech o silničním
provozu (STVZO)!

Auto-K transparentný sprej je lazúrový špeciálny
produkt na prefarbenie čelných, zadných a
postranných svetiel, spojlerov, skiel, kovových a
drevených predmetov, lámp, žiaroviek, keramiky,
etc. Nie je povolený v oblasti predpisov o účasti
osôb a vozidiel na verejných komunikáciách!

Transparentní sprej
Transparentný sprej

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
150 ml

červená 
červená 4 033 115

modrá
modrá 4 033 116

černá
čierna 4 033 117
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Efekty / Efekty
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Autosprej / Auto sprej

Autosprej - univerzální základová barva Auto-K
je ideální jako základová barva pro opravy
nalakovaných ploch.
Natírání základovou barvou a plnění při jednom
pracovním procesu. Je univerzálně použitelná a
dobře brousitelná. Díky vysokému obsahu
pevných těles jsou výplňovou/základovou barvou
Auto-K Racing vyplněny póry a jemné stopy po
broušení, a je docíleno uzavřeného, hladkého
povrchu. Po následném přebroušení jemným
brusným papírem je vytvořen stejnoměrný
podklad, jež je předpokladem úspěšného
nanesení krycího laku.

Auto-K Auto-Spray univerzálny základný náter
je ideálnym základom pre vylepšenie lakovaných
plôch.
Zatiera a vypĺňa v jednom pracovnom kroku, je
univerzálne použiteľný a dobre sa brúsi. Pomocou
vysokého obsahu pevných častíc sa  s tmeliacim
a adhéznym základným náterom Auto-K Racing
vyrovnajú póry a jemné ryhy po brúsení a docieli
sa ucelený hladký povrch. Následné brúsenie s
jemným brúsnym papierom vytvorí rovnomerný
podklad, ktorý je predpokladom pre úspešné
krycie lakovanie.

Základová barva
Základová farba

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č
200 ml

šedá 
sivá 907 004

Autosprej - 2vrstvý bezbarvý lak Auto-K je
speciálně určen pro 2vrstvé základní laky a musí
být použit u všech následujících výrobků, které
jsou označeny hvězdičkou (*).

Auto-K Auto-Spray 2vrstvový transparentný lak
je špeciálne určený pre 2 vrstvové základné laky
a musí sa použiť pri všetkých nasledujúcich
artikloch, ktoré sú označené s *.

2-vrstvý bezbarvý lak
2-vrstvový transparentný lak

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
200 ml

transparentní 
transparentný 907 003

Autosprej Auto-K je k dispozici pro perfektní opravu autolaku v aktuálních, originálních barevných
odstínech vozidel Škoda. Nejlepší řešení pro jednoduchou, rychlou a cenově příznivou opravu laku
vašeho auta. Autosprej laky Auto-K se vyznačují odolností vůči povětrnostním vlivům a světlu a mají
vysokou přesnost odstínů. Výsledky lakování lze porovnat s opravami nátěrů lakovací pistolí.

Auto-K sprej na auto poskytuje perfektnú opravu autolakov v aktuálnych originálnych závodných
farebných odtieňoch Škoda. Najlepšie riešenie pre jednoduchú, rýchlu a cenovo výhodnú opravu laku
na Vašom aute. Auto-K spreje na auto sa vyznačujú odolnosťou voči svetlu a počasiu a disponujú
vysokou presnosťou farebných odtieňov. Výsledky lakovania sú porovnateľné s opravnými lakovaniami
s lakovacou pištoľou.



Rozdělení barevných odstínů: V rámci značky vozidla jsou
barevné odstíny uspořádány podle kódování odstínů a sice
vzestupně podle číslic a/nebo písmen.
Vysvětlení znaků: Barevné odstíny označené s "met./*" jsou
2vrstvé laky a musí být bezpodmínečně přelakovány
bezbarvým lakem (č. výrobku: 907 003).

Členenie farebných odtieňov: v rámci autoznačiek sú farebné
odtiene usporiadané podľa kódovania farebných odtieňov a
to vzostupne podľa čísiel a/alebo písmen.
Vysvetlivky značiek: farebné odtiene označené s "met./*"
sú 2 vrstvové laky a musia byť bezpodmienečne prelako-
vané transparentným lakom (obj.č.: 907 003).
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Lakování v originálním barevném odstínu /

100 bílá matná 907001
199 černá matná 907002
1000 bílá lesklá 907005
1001 bílá ledová 907006
1021 šedobílá 907007
1026 bílá Candy 907008
1046 bílá sněhová 907009
1050 bílá Alpin 907010
1052 sněhobílá 907011
1061 bílá labutí 907012
1088 bílá perlová 907013
1255 bílá Lipican 907014
1305 sědomodrá tmavá 907090
1999 černá ebenová 907015
2040 bezová 907098
2091 hnědá Gobi 907016
4086 modrá pastelová 907017
4185 modrá blankytná 907018
4270 modrá tyrkysová 907019
4355 modrá Jadran 907020
4402 modrá laser 907095
4456 modrá Škoda 907021
4585 modrá akvamarín 907022
4590 modrá Dynamic 907023
4591 světlemodrá Sky 907024
4620 modrá arktická 907025
4625 modrá námořní 907026
4628 modrá Iris 907027
4631 modrá safírová 907028
4690 modrá kralovská I 907091
4709 modrá Virtual 907029

Poloha štítku s
barevnými odstíny

Poloha štítku
farebného odtieňa

 Barevný kód Met. Označení odstín Č. výrobku:

 Kód farby Met. Označenie farebného Obj.č:
odtieňa

ŠKODA 4710 modrá královská II 907030
5105 zelená topolová 907097
5110 zelená Fantasy 907031
5179 zelená Agave 907032
5260 zelená Atlantic 907033
5280 zelená karibská 907034
5281 zelená Atol 907035
5310 fríská zelená 907036
5500 zelená lesní 907037
5550 zelená Petrol 907038
5930 zelená tmavá 907039
6006 slonová kost 907040
6200 žlutá chromová 907092
6220 žlutá Telecom 907041
6260 žlutá Lemon 907042
6330 žlutá Taxi 907043
6515 žlutá pastelová 907044
6520 žlutá Safari 907045
7750 oranžová zářivá 907046
7980 oranžová tmavá 907047
8125 červená šípková 907048
8130 červená stálá 907049
8150 červená Tornádo 907050
8151 červená corrida 907094
8155 červená korálková 907051
8161 červená Sport Line 907052
8165 červená paprika 907099
8180 červená Rallye 907053
8193 červená ohnivá 907054
8240 červená malinová 907055
8290 červená romantická 907056
8302 červená Apollo 907057
8530 červená paprika 907058
8850 červená višňová 907089
8855 červená višňová 907059
9102 * stříbrná diamant met. 907060
9103 * stříbrná met. 907061
9105 * stříbrná safír met. 907062
9151 * šedá Stone met. 907063
9152 * šedá Titan met. 907064
9200 * kaštanová met. 907065
9201 * béžová Sahara met. 907066
9430 * hvězdná modrá met. 907067
9431 * modrá Mystery met. 907068
9432 * modrá admirál met 907096
9450 * modrá Indigo met. 907069
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Lakovanie originálnym farebným odtieňom

9451 * modrá ledová met. 907070
9460 * modrá hlubinná met. 907071
9461 * modrá Night Fire met. 907072
9462 * modrá Storm met. 907104
9470 * modrá lagunová met. 907073
9560 * zelená Pácifik met. 907074
9570 * zelená Natur met. 907075
9571 * zelená májová met. 907076
9590 * tmavě zelená met. 907077
9595 * zelená Smaragd met. 907078
9596 * zelená Agave met. 907079
9597 * zelená Canadien met. 907080
9598 * zelená island met. 907100
9601 * béžová Atacama met. 907081
9770 * Cayenne met. 907082
9771 * Orange Tangerine met. 907103
9880 * červenofialová met. 907083
9885 * červená Hot-Chilli met. 907084
9890 * fialová Esprit met. 907085
9891 * červená Sensual met. 907086
9898 * červená flamenco met. 907101
9900 * granitová met. 907087
9901 * šedá graphite met. 907102
9910 * černá magická met. 907088
1B1B * stříbrná diamant met. 907060
1L1L * zelená Smaragd met. 907078
1Z1Z * černá magická met. 907088
2L2L * červená flamenco met. 907101
3K3K * zelená island met. 907100
3M3M červená paprika 907058
3Y3Y * zelená Natur met. 907075
5Y5Y zelená Fantasy 907031
6D6D modrá Dynamic 907023
7G7G červená malinová 907055
7Q7Q * Cayenne met. 907082
8D8D * modrá Storm met. 907104
8H8H * červená Hot-Chilli met. 907084
8Q8Q žlutá Lemon 907042
8T8T červená corrida 907094
8U8U * zelená Pácifik met. 907074
8Y8Y fríská zelená 907036
9C9C * modrá lagunová met. 907073
9P9P bílá Candy 907008
9R9R * fialová Esprit met. 907085
C5C5 zelená Atlantic 907033
D7D7 * modrá hlubinná met. 907071
D9D9 zelená Petrol 907038
E3E3 oranžová zářivá 907046
F4F4 světlemodrá Sky 907024
F6G * zelená Agave met. 907079
F7F7 * šedá Stone met. 907063
G1G1 červená romantická 907056
G2G2 červená Tornádo 907050
H9H9 červená Rallye 907053
J3J3 modrá arktická 907025
J4J4 modrá námořní 907026
K1K1 * modrá Mystery met. 907068
K4K4 modrá královská II 907030
L8L8 * granitová met. 907087
L957 * zelená mořska met. 907093

M2M2 * Orange Tangerine met. 907103
P1P1 bílá Alpin 907010
P9P9 * modrá Night Fire met. 907072
Q2Q2 * béžová Sahara met. 907066
Q4Q4 žlutá pastelová 907044
R9R9 * zelená Canadien met. 907080
T7T7 šedobílá 907007
U4U4 * kaštanová met. 907065
U5U5 modrá Virtual 907029
U9U9 * šedá graphite met. 907102
W2W2 modrá laser 907095
W6W6 * šedá Titan met. 907064
X9X9 * modrá admirál met 907096



SPECTRAL
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belton SPECTRAL použil barevné odstíny ze
škály RAL. Jedná se o normalizované odstíny,
které se standardně používají například v
nábytkářství. Ideální, když hledáme přesný odstín
vhodný k zařízení nebo chceme provést vylepšení.

*) Tento odstín RAL existuje i jako matný.

Farebné odtiene belton SPECTRAL zo stupnice
RAL. Sú to normované farebné odtiene, tak ako
sa používajú  napríklad v nábytkárstve ako
štandard. Ideálne, keď sa k zariadeniu hľadá
presný farebný odtieň  alebo sa majú vykonať
opravy.

*) Tento farebný odtieň RAL existuje aj ako matný.

belton SPECTRAL – používejte barevné odstíny jako profesionálové
belton SPECTRAL – použiť farebné odtiene ako profíci

RAL 1001
béžová 
béžová 4 324 002

RAL 1003
signální žlutá
signálna žltá 4 324 199

RAL 1015
slonová kost světlá
slonová kost' svetlá 4 324 013 4 354 013

RAL 1016
sírová žlutá
sírová žltá 4 324 200

RAL 1017
žlutá šafránová matná
šafránová žltá  matná 4 324 416

RAL 1018
zinková žlutá 
zinková žltá 4 324 016

RAL 1021
žlutá hořčičná
žltá hořčicová 4 324 019 4 354 019

RAL 1028
melounová žlutá 
melónová žltá 4 324 024

RAL 1034
pastelová žlutá
pastelová žltá 4 324 027 4 354 027

RAL 2000
žlutooranžová 
žltooranžová 4 324 028

RAL 2002
rumělková
rumelková 4 324 030

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č. Č. výrobku / Obj.č.
400 ml 150 ml
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RAL 2009
dopravní oranžová 
dopravná oranžová 4 324 036 4 354 036

RAL 3000�
ohnivě červená
ohnivo červená 4 324 040 4 354 040

RAL 3001
signální červená 
signálno červená 4 324 041 4 354 041

RAL 3002
karmínová
karmínová 4 324 042

RAL 3003
rubínová 
rubínová 4 324 043 4 354 043

RAL 3004
purpurově červená
purpurová červená 4 324 044

RAL 3020
dopravní červená 
dopravná červená 4 324 056

RAL 3027
malinová červená
malinová červená 4 324 060

RAL 4008
fialová signální 
signálna fialová 4 324 069

RAL 5002�
ultramarínová
ultramarínová 4 324 074 4 354 074

RAL 5003
safírová modrá 
zafírová modrá 4 324 075

RAL 5010�
enziánová modrá
enciánová modrá 4 324 081 4 354 081

RAL 5015�
nebeská modrá 
nebeská modrá 4 324 086 4 354 086

RAL 5018
tyrkysová modrá
tyrkysová modrá 4 324 088

RAL 5022
noční modrá 
nočná modrá 4 324 092 4 354 092

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č. Č. výrobku / Obj.č.
400 ml 150 ml



20

RAL 5024
pastelová modrá
pastelová modrá 4 324 094

RAL 6001
smaragdová zelená
smaragdová zelená 4 324 096 4 354 096

RAL 6005
mechová zelená
machová zelená 4 324 100 4 354 100

RAL 6010
trávová zelená
trávovo zelená 4 324 105

RAL 6011
rezedová zelená 
rezedová zelená 4 324 106

RAL 6016
tyrkysová zelená
tyrkysová zelená 4 324 111 4 354 111

RAL 6018
zelenožlutá 
zelenožltá 4 324 113 4 354 113

RAL 6019
pastelová zelená
pastelová zelená 4 324 114

RAL 6029
mátová zelená  
mätová zelená 4 324 123 4 354 123

RAL 7001
stříbrošedá
striebornošedá 4 324 128 4 354 128

RAL 7005
myší šedá
myšia šedá 4 324 209 4 354 209

RAL 7024
grafitová šedá 
grafitová šedá 4 324 145

RAL 7032
štěrková šedá
štrková šedá 4 324 149

RAL 7035
světle šedá 
svetlošedá 4 324 152

RAL 8002
signální hnědá
signálna hnedá 4 324 166

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č. Č. výrobku / Obj.č.
400 ml 150 ml

SPECTRAL
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RAL 8004
měděná hnědá 
hnedá medená 4 324 168 4 354 168

RAL 8011
oříšková hnědá
oriešková hnedá 4 324 171

RAL 8017
čokoládová hnědá
čokoládová hnedá 4 324 176 4 354 176

RAL 9002
šedobílá
šedobielá 4 324 184

RAL 9003
signální bílá
signálna bílá 4 324 213

RAL 9005�
černá
čierna 4 324 187 4 354 187

RAL 9006
bílý hliník
biely hliník 4 324 188

RAL 9007
šedý hliník
šedý hliník 4 324 214

RAL 9010�
bílá
biela 4 324 190

Bezbarvý lak lesklý
Transparentný lak lesklý 4 324 299 4 354 299

Bezbarvý lak matný
Transparentný lak matný 4 324 298 4 354 298

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č. Č. výrobku / Obj.č.
400 ml 150 ml
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belton hitcolor představuje kvalitu pro začátečníky
ve světě náročných lakovacích sprejů belton.
Kompaktní program s nejdůležitějším barevnými
odstíny splní řadu Vašich výtvarných přání.

1) Tento odstín existuje i jako hedvábně lesklý.
2) Tento odstín existuje i jako hedvábně lesklý a matný.

belton hitcolor predstavuje vo svete náročných
lakových sprejov belton kvalitu pre začiatočníkov.
Kompaktný program s najdôležitejšími farebnými
odtieňmi už umožňuje splniť mnoho prianí pri
stvárňovaní.

1) Tento farebný odtieň existuje aj s hodvábnym leskom.
2) Tento farebný odtieň existuje aj s hodvábnym leskom a
     ako matný.

hitcolor – dobrá kvalita pro začátečníky
hitcolor – dobrá kvalita pre začiatočníkov

RAL 1021 1)

žlutá hořčičná
žltá hořčicová 4 320 015 4 320 615

RAL 2004
oranžová pravá
oranžová pravá 4 320 020

červená lobster
červená lobster 4 320 077

RAL 3000
ohnivě červená
ohnivo červená 4 320 025 4 320 606

RAL 3002
karmínová
karminová 4 320 066

RAL 3004
purpurově červená
purpurovo červená 4 320 030

RAL 5002
ultramarínová
ultramarinová 4 320 067

RAL 5010
enziánová modrá
enciánová modrá 4 320 035 4 320 635

RAL 5012
světle modrá
svetlo modrá 4 320 040

RAL 5015
nebeská modrá 
nebeská modrá 4 320 045 4 320 645

modrá královská
modrá královská 4 320 078

modrá chagall
modrá chagall 4 320 079

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č. Č. výrobku / Obj.č.
400 ml 600 ml



23

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č. Č. výrobku / Obj.č.
400 ml 600 ml

jemná lila
jemne fialová 4 320 080

RAL 6001
smaragdová zelená
smaragdová zelená 4 320 050

RAL 6005
mechová zelená
machová zelená 4 320 068

RAL 6018
zelenožlutá 
zelenožltá 4 320 069

RAL 7035
světle šedá
svetlo šedá 4 320 010

RAL 9001
krémová
krémová 4 320 005

RAL 8017 1)

čokoládová hnědá
čokoládová hnedá 4 320 060

RAL 9005 2)

černá
čierna 4 320 065 4 320 605

RAL 9006
bílý hliník
biely hliník 4 320 070

bílá 2)

biela 4 320 001 4 320 604

Bezbarvý lak lesklý
Transparentný lak lesklý 4 320 401 4 320 617

Bezbarvý lak matný
Transparentný lak matný 4 320 402

bílý základ
biely základ 4 320 411

šedý základ
šedy základ 4 320 412

chromová stříbrná
chromová strieborná 4 320 421
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Základní nátěry belton SPECIAL se postarají o
dokonalou přilnavost následujících krycích laků
na různých podkladech, i u styroporu a jiných
kritických materiálů.

Základné nátery belton SPECIAL zabezpečujú
perfektnú priľnavosť následných krycích lakovaní
na rôznych podkladoch, aj na polystyréne a iných
kritických materiáloch.

Základní nátěry – Dobrý základ pro dokonalé lakování
Základné nátery – oprávnené dôvody pre perfektné lakovanie

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č. Č. výrobku / Obj.č.
400 ml 150 ml

Izolační základní nátěr belton SPECIAL zabraňuje
proniknutí vodních skvrn, plísně nebo škod
způsobených nikotinem u nového nátěru.
Zablokují se tak nevzhledné skvrny.

Izolačný základný náter belton SPECIAL
zabraňuje pri novom natretí presvitaniu fľakov
od vody, plesne alebo poškodení v dôsledku
pôsobenia nikotínu. Takto sa nevzhľadné fľaky
zakryjú.

Izolační základ trvale zadrží všechny nevzhlednosti
Izolačný základný náter trvalo prekrýva nevzhľadné miesta

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

bílá
biela 4 323 508

Univerzální základní nátěr
bílá
Univerzálny zákl. náter     4 323 502
biela

Univerzální základní nátěr
šedá
Univerzálny zákl. náter
zelená 4 323 501 4 326 074

Univerzální základní nátěr
červená
Univerzálny zákl. náter
červená 4 323 510

Základní nátěr - styropor
béžová
Zákl. náter na polystyrén
béžová 4 326 077

Základní nátěr - plasty
průsvitná
Zákl. náter na plasty
transparent         4 323 505
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Bezbarvé laky belton SPECIAL umožňují nejen
dokonale nalakované povrchy, ale kromě toho
spolehlivou a dlouhodobou ochranu efektních
laků a dřevěných povrchů.

Transparentné laky belton SPECIAL umožňujú
nielen perfektne nalakované povrchy, ale okrem
toho aj bezpečnú a dlhodobú ochranu efektných
lakov a drevených povrchov.

Bezbarvý lak – všechno jasné při dokonalém závěru
Transparentný lak – všetko jasné pri perfektnom finiši

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

Efektní bezbarvý lak
lesklý
Transparentný efektný lak
lesklý 4 323 399

Bezbarvý lak na dřevo
lesklý
Transparentný lak na drevo
lesklý 4 323 401

Bezbarvý lak na dřevo
matný
Transparentný lak na drevo
matný 4 323 402

Mnoho starých pokladů ze smaltu již nemá lak
bez vad. Malé vady na kráse i větší poškození
lze bez námahy opravit.

Na mnohých starých emailových cenností lak už
nie je bezchybný.
Malé nedostatky i veľkoplošnejšie poškodenia
sa takto dajú bez námahy prelakovať.

Lakovací sprej na smalt – odhalte znovu staré poklady
Lakový sprej na email – na oživenie starých cenností

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

bílá
biela 4 323 465
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Efekt mléčného skla belton SPECIAL promění
průsvitné, průhledné lakované objekty v matnou,
mléčně působící neprůhlednou clonu. Pro
mnohotvárné dekorativní řešení na průhledných
objektech, jako např. okenní sklo, sprchové
kabiny, zrcadlové plochy, vázy.

Efekt mliečneho skla belton SPECIAL vytvára z
transparentných, priehľadných lakovaných
predmetov matnú, mliečne pôsobiacu pohľadovú
ochranu. Pre rozličné dekoratívne stvárnenie  na
transparentných lakovaných objektoch, ako napr.
okenné sklo, sprchovacie kabíny, zrkadlové
plochy, vázy.

Efekt mléčného skla – Dekorativní neprůhledná ochrana
Efekt mliečneho skla – dekoratívna pohľadová ochrana

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

mléčně matný efekt
Mliečne matný efekt 4 323 470

Lakování radiátoru klade vysoké požadavky na
lak a řemeslnou zručnost. S lakem na radiátory
belton SPECIAL lze bez problémů nalakovat
radiátory, které se zahřívají na teploty 80 - 120°C.

Lakovanie vykurovacieho telesa kladie vysoké
požiadavky na lak i remeselnú zručnosť. S lakom
na vykurovacie telesá belton SPECIAL sa bez
problémov lakujú vykurovacie telesá, ktoré sa
rozhorúčia na 80 - 120°C.

Lak na radiátory – když je to někdy horké
Lak na vykurovacie telesá – keď je často horúco

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

čistě bílá 
čistá biela 4 323 451

krémově bílá 
krémová biela 4 323 452

šedobílá
sivobiela 4 323 453
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Vždy když je nutné označit objekt tak, aby lidem
padl do očí, přicházejí do hry značkovací spreje
belton SPECIAL.

Vždy keď ide o to, aby boli objekty označené tak,
aby druhým udreli do očí, do hry vstupujú
označovacie spreje belton SPECIAL.

Značkovací sprej – profesionálně nastříkané informace
Označovací sprej – profesionálne nastriekané upozornenia

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
500 ml

signálně bílá
signálna biela 4 323 560

neonově červená
neónová červená 4 323 561

signálně oranžová
signálna oranžová 4 323 562

neonově modrá
neónová modrá 4 323 563

neonově žlutá
neónová žltá 4 323 564

signálně zelená
signálna zelená 4 323 565

Nejen něco pro sochy – mnoho objektů získá
díky úžasně opravdově působícímu povrchu
antickou, uměleckou atmosféru.

To nie je len na sochy – mnohé objekty dostanú
vďaka neuveriteľne autenticky pôsobiacemu
povrchu, antický, umelecký ráz.

Bronzový lak – klasické představení s antickým stylem
Bronzový lak – klasické vystupovanie v štýle antiky

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

zlatá

zlatá 4 323 153

antická zlatá

antická zlatá 4 323 155

měděná

medená 4 323 154

stříbrná

strieborná 4 323 151
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Program belton SPECIAL dodá dekoračním objektů
ten správný lesk. Vzhled vzácného kovu propůjčí
věcem všedního života zcela mimořádný a luxusní
charakter.

Program belton SPECIAL dodáva dekoračným
predmetom ten správny lesk. Vzhľad vzácneho kovu
dodáva všedným veciam veľmi osobitný a luxusný
charakter.

Chromový, zlatý, měděný efekt – není všechno zlato, co se třpytí
Chrómový, zlatý, medený efekt – nie všetko je zlato, čo sa blyští

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

chromová
chrómová 4 323 200

zlatá
zlatá 4 323 199

měděná
medená 4 323 198

Žulový efekt belton SPECIAL dodává dekoračním
předmětům půvab žuly, ohromující efekt díky
proměně, i pro objekty, pro které není kámen
typický.

Žulový efekt belton SPECIAL dodáva ozdobným
predmetom vzhľad masívnej žuly, pôsobivý efekt
spôsobený premenou, aj pre objekty, ktoré nie
sú typicky kamenné.

Žulový efekt – dekorujte s kamenným designem
Žulový efekt – dekoruje s kamenným dizajnom

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

Žulově šedá 
Žula sivá 4 323 351

Pískovec
Pieskovec 4 323 352

Travertinová hnědá
Travertín-hnedý 4 323 353

Růženín
Ruženín 4 323 354

Obsidiánová černá
Obsidián-čierny 4 323 355

Bílý onyx
Biely ónyx 4 323 356

Smaragdová tyrkysová
Emerald-tyrkisový 4 323 357
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Sprej na vinyl belton SPECIAL je ideální pro
údržbu nebo nové nabarvení všech druhů umělé
kůže a vinylových povrchů. Vhodný pro práce na
nábytku, pro domov a zahradu, kufry z vinylu,
kancelářský nábytek a řadu dalších součástí z
vinylu.

Vinylový sprej belton SPECIAL je ideálny na
opravu alebo na nové nafarbenie všetkých druhov
koženky a vinylových povrchov. Vhodný pre práce
na nábytku, pre dom a záhradu, vinylové kufre,
kancelársky nábytok a mnoho ďalších vinylových
predmetov.

Sprej na vinyl
Vinylový  sprej

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

černá
čierna       4 323 174

bílá
biela       4 323 175

Jedinečné řešení, opravdu pronikavé a odvážné.
Ideální použití všude tam, kde chceme vědomě
„přiznat barvu“.

Riešenie pre niečo zvláštne, skutočne krikľavé
a nápadné. Dá sa použiť všade tam, kde sa
nápadne chce vyjsť s farbou von.

Neonový efekt – být vědomě výjimečný
Neónový efekt – vedome zaujať inak

Odstín / farebný odtieň Č. výrobku / Obj.č.
400 ml

růžová
pink 4 323 255

oranžová
oranžová 4 323 252

zelená
zelená 4 323 254

červená
červená 4 323 251

žlutá
žltá 4 323 253



DreamColors

30

Fantastické barevné světy z lakovacího spreje

Ten kdo chce něco zcela výjimečného, může svůj snowboard, obal na mobil,
počítačovou myš nebo modely různými způsoby okořenit. Nic není tak fascinující
a inspirující jako belton DreamColors, produktová novinka v segmentu
nejdekorativnějších barev.
S belton DreamColors uskutečníte své nejkreativnější barevné sny. Z každého
doplňku se stane hodnotný, nezaměnitelný unikát – se senzačním vzhledem.

belton DreamColors Flip-Flop efekt

Tajemstvím této barevné magie se jmenuje Flip-Flop resp.
interferenční lak. V závislosti na úhlu pozorování, dopadu světla
a lomu světla vzniká jedinečný efekt změny barev resp. efekt
chameleona. Tento efekt rozdmýchává svůj plný účinek u
zaoblených ploch a je proto vhodný pro různorodé lakované a
dekorační objekty pro každodenní použití.

belton DreamColors Liquid Chrome

belton DreamColors Liquid Chrome je kvalitní, otěruvzodrný sprej
s chromovým efektem, jehož pomocí se dosahují ušlechtilé a
trvalé, chromově stříbrné lakovací efekty, které lakovaným
objektům dodávají mimořádný lesk. Vysoký podíl specifických
kovových částic dodává jedinečný šarm tekutého kovu.

DreamColors
Flip-Flop barevné efekty:

Oriental Sun
(zlatá-červená-bronzová)

Deep Ocean
(fialová-modrá-zelená)

Wild Flowers
(máta-šeřík-fialka)

Arctic Frost
(modrá-zlatá-fialová)

Jungle Life
(magenta-zlatá-bronzová)

Forest Rain
(zelená-zlatá-fialová)

Liquid Chrome

Základové laky
DreamColors:

Základový lak černý
(Č. art.: 4 329 001)

Základový lak černý
(Č. art.: 4 329 001)

Základový lak máta
(Č. art.: 4 329 002)

Základový lak modrý
(Č. art.: 4 329 003)

Základový lak červený 
(Č. art.: 4 329 004)

Základový lak zelený
(Č. art.: 4 329 005)

Základový lak černý
(Č. art.: 4 329 001)

Efektní laky DreamColors
Flip-Flop:

Flip-Flop efektní lak
Oriental Sun 

(Č. art.: 4 329 050)
Flip-Flop efektní lak

Deep Ocean
(Č. art.: 4 329 051)

Flip-Flop efektní lak
Wild Flowers

(Č. art.: 4 329 052)
Flip-Flop efektní lak

Arctic Frost
(Č. art.: 4 329 053)

Flip-Flop efektní lak
Jungle Life

(Č. art.: 4 329 054)
Flip-Flop efektní lak

Forest Rain
(Č. art.: 4 329 055)

Liquid Chrome
(Č. art.: 4 329 200)

DreamColors 
efektní čirý lak:

Efektní čirý lak
(Č. art.: 4 329 100)

Efektní čirý lak
(Č. art.: 4 329 100)

Efektní čirý lak
(Č. art.: 4 329 100)

Efektní čirý lak
(Č. art.: 4 329 100)

Efektní čirý lak
(Č. art.: 4 329 100)

Efektní čirý lak
(Č. art.: 4 329 100)

Na Liquid Chrome se 

nesmí nanášet čirý lak.
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Oriental Sun

Deep Ocean

Wild Flowers

Arctic Frost
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Fantastické farebné svety z nádobky lakového spreja

Kto by chcel niečo celkom zvláštne, môže svoj snowboard,  mobil, počítačovú
myš či stavebné časti modelov vyzdobiť najrôznejšími možnými spôsobmi. Nič
nie je také fascinujúce a inšpirujúce ako belton DreamColors, inovácia produktov
v segmente  najdekoratívnejších farieb.
S belton DreamColors zrealizujete Vaše najkreatívnejšie farebné sny. Každý
doplnok sa stane cenným, nezameniteľným unikátom – so senzačným optickým
efektom.

belton DreamColors efekt Flip-Flop

Tajomstvo tejto mágie farieb sa nazýva Flip-Flop resp. interferenčný
lak. V závislosti od uhla pohľadu, dopadajúceho svetla a lomu
svetla vzniká jedinečný efekt meniacich sa farieb resp.
chameleónový efekt. Tento efekt rozvinie svoj plný účinok pri
zaoblených plochách a je preto vhodný pre rôzne lakované a
dekoračné objekty každodenného používania.

belton DreamColors Liquid Chrome

belton DreamColors Liquid Chrome je vysoko kvalitný, sprej s
chrómovým efektom, odolný proti oderu, s ktorým sa dosahujú
ušľachtilé a trvalé, chrómovo strieborné lakovacie efekty, ktoré
lakovaným objektom dodávajú zvláštny lesk. Vysoký podiel
špecifických kovových čiastočiek vytvára jedinečný šarm tekutého
kovu.
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Farebné efekty 
DreamColors Flip-Flop:

Oriental Sun
(žlatá-červená-bronzová)

Deep Ocean
(svetlo fialová-modrá-zelená)

Wild Flowers
(mätová-orgovánová-fialová)

Arctic Frost
(modrá-zlatá-svetlo fialová)

Jungle Life
(purpurová-zlatá-bronzová)

Forest Rain
(zelená-zlatá-fialová)

Liquid Chrome

Základné laky
DreamColors:

Základný lak čierny
(Č. art.: 4 329 001)

Základný lak čierny
(Č. art.: 4 329 001)

Základný lak mätový
(Č. art.: 4 329 002)

Základný lak modrý
(Č. art.: 4 329 003)

Základný lak červený 
(Č. art.: 4 329 004)

Základný lak zelený
(Č. art.: 4 329 005)

Základný lak čierny
(Č. art.: 4 329 001)

Efektné laky DreamColors
Flip-Flop:

Flip-Flop efektný lak 
Oriental Sun 

(Č. art.: 4 329 050)
Flip-Flop efektný lak

Deep Ocean
(Č. art.: 4 329 051)

Flip-Flop efektný lak
Wild Flowers

(Č. art.: 4 329 052)
Flip-Flop efektný lak

Arctic Frost
(Č. art.: 4 329 053)

Flip-Flop efektný lak
Jungle Life

(Č. art.: 4 329 054)
Flip-Flop efektný lak

Forest Rain
(Č. art.: 4 329 055)

Liquid Chrome
(Č. art.: 4 329 200)

Efektný transparentný lak 
DreamColors:

Efektný 
transparentný lak
(Č. art.: 4 329 100)

Efektný 
transparentný lak
(Č. art.: 4 329 100)

Efektný 
transparentný lak
(Č. art.: 4 329 100)

Efektný 
transparentný lak
(Č. art.: 4 329 100)

Efektný 
transparentný lak
(Č. art.: 4 329 100)

Efektný 
transparentný lak
(Č. art.: 4 329 100)
Liquid Chrome sa 
nesmie prelakovať 

transparentným lakom.

Forest Rain

Jungle Life

Liquid Chrome



FAGUS AZ PRAHA s.r.o.
         Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř
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Admin.local
tel: 283 092 303, fax: 286 852 298

Admin.local
info@fagusaz.stromc.cz

Admin.local
Peter Kwasny GmBH.




