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Základ na plast  / Plastic Primer

Pro přípravu podkladu tvrdých plastů pro optimální přilnavost 
následného lakování syntetickými, akrylátovými nebo nitro-kombi 
laky. Barva: bezbarvý. 
For priming hard plastics. For an optimal adherence of paintings with 
synthetic, acry lic or nitro combi lacquers. Color: clear.

Základ na polystyren / Polystyrene Primer

Rychleschnoucí speciální základová barva chránící všechny polystyrenové podklady před lakováním 
krycími laky s obsahem rozpouštědel. Barva: bílobéžová.  
Fast-drying special primer to seal all  po ly styrene surfaces before painting with sol vent-containing 
top coats. Co lor: white beige.

Základy Velikost BASIC Cenová skupina   Color Spray   Cenová skupina  
Primers  Size  Price Group  Price Group

Základ na polystyren, bílobéžová  400 ml 707278 002014 
Polystyrene Primer, white beige 150 ml 720765 720765

Model Paint 150 ml 685255 685255 
Základ na plast, bezbarvá 
Plastic Primer, clear

GRUNDIERUNGEN / PRIMERS AQUA

Pro ekologické lakování v rychleschnoucí kvalitě akrylátového laku na vodní bázi, který splňuje nejvyšší požadavky: s dobrou krycí silou, od lazur po krycí laky – sami 
určíte intenzitu zabarvení. Po zaschnutí odolný vůči povětrnostním vlivům, vhodný na polystyren. Díky speciální technologii rozprašování došlo k extrémní redukci 
rozprašovací mlhy. Navíc: namísto zápachu rozpouštědla příjemná vanilková vůně – 90 % rozpouštědel bylo nahrazeno vodou. Díky těmto vlastnostem je dokonce 
možné použití ve vnitřních prostorách. Spreje DUPLI-COLOR AQUA odpovídají normě dIN EN 71-3, jsou tedy vhodné dokonce na lakování dětských hraček.

For environment-conscious spraying in a quick-drying, waterbased acrylic quality, which meets highest demands:  
with a good coverage. You determine the colour depth from translucent to opaque. Weather-resistant after curing, suited for polystyrene. Due to a special spray 
technology the spraydust could be reduced remarkably. Furthermore: pleasant vanilla smell instead of annoying solvent odour - 90 % of the solvents were replaced 
by water. These properties allow to spray even in interior rooms. DUPLI-COLOR AQUA sprays correspond to the DIN EN 71-3 norm and thus they are even appropriate to 
paint toys.

základ, světle šedý  350 ml  252419 
Primer, light grey   

bezbarvý lak  350 ml  252426 
Clear Lacquer 

žlutá sluneční 1021 350 ml  252440 
sunny yellow 

žlutá dopravní 1023 350 ml  246258 
traffic yellow 

AQUA - lesklý  / glossy

Cenová skupina / Price Group     

AQUA RAL  Velikost AQUA Lak 
  Size 

http://voshop.kreativnisvet.cz

Nakupujte kreativní potřeby pohodlně 
na jednom místě

Výhodné akce

Návody a prodejní doporučení

Brno, Hlinky 74, tel. +420 605 297 980
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bezbarvý lak  350 ml 252433 
Clear Lacquer  

černá 9005 350 ml 252563 
deep black 

čistě bílá 9010 350 ml 252570 
pure white

AQUA - matný / mat

Cenová skupina / Price Group      

 350 ml  002100

AQUA RAL  Velikost AQUA Lak 
  Size 

krvavě oranžová 2002 350 ml 252457 
blood orange 

oranžová pastelová  2003 350 ml 246265 
pastel orange 

ohnivě červená  3000 350 ml 252464 
flame red 

terakota   350 ml 246319 
terracotta 

růžovo-fialová 4010 350 ml 246272 
telemagenta 

enziánová modrá 5010 350 ml 252471 
gentian blue 

světle modrá  5012 350 ml 252488 
light blue 

ledová modrá   350 ml 246296 
ice blue 

listová zelená 6002 350 ml 252495 
leaf green 

zelenožlutá  6018 350 ml 252501 
yellow green 

jarní zelená   350 ml 246302 
spring green 

Stříbrošedá 7001 350 ml 252518 
silver grey 

antracitová šedá  7016 350 ml 246289 
anthracite grey 

čokoládová hnědá  8017 350 ml 252525 
chocolate brown 

krémová  9001 350 ml 252532 
cream white 

černá  9005 350 ml 252549 
deep black 

čistě bílá  9010 350 ml 252556 
pure white 

AQUA RAL  Velikost  AQUA Lak 
  Size 

AQUA - lesk / glossy
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žlutý citrón  400 ml 283925 
Citrus 

žlutý banán   400 ml 283932 
Banana 

žlutý banán JOE  400 ml 284007 
Banana Joe 

žlutá ponorka  400 ml 284076 
Yellow Submarine 

zlatožlutá  400 ml 284106 
Golden Yellow 

kapučíno  400 ml 284151 
Cappuccino 

horká čokoláda  400 ml 284182 
Hot Chocolate 

oranžová  400 ml 284250 
Orangina 

červenooranžová  400 ml 284472 
Red Orange 

rezavá růžová   400 ml 284298 
Dusty Pink 

růžová  400 ml 284335 
spring green 

purpurová  400 ml 284380 
Purple Red 

červená jahoda  400 ml 284434 
Strawberry 

světlá lila  400 ml 284519 
Light Lilac 

levandulová   400 ml 284533 
Lavender 

modrý samet  400 ml 284571 
Blue Velvet 

fialová Valerie  400 ml 284656 
Valerie 

světle modrá  400 ml 284847 
Light Blue 

modrá ultramarínová  400 ml 284885 
Ultramarine 

modrá Mount Everest  400 ml 284977 
pure white  

MONTANA GOLD  Velikost  MONTANA Gold 
  Size 

MONTANA GOLD - color shades

MONTANA GOLD - akrylový sprej

Montana GOLD je dokonalým nástrojem pro všechny umělce a tvůrčí pracovníky. Speciálně vyvinutý 
nízkotlaký systém zaručuje maximální přesnost pro splnění nejvyšších požadavků, při zachování 
vysoké krytí schopnosti. Montana GOLD lze aplikovat na plátno, dřevo, beton, kov, sklo nebo dokonce 
pružné povrchy. Montana GOLD lze také použít s tradičními štětci (nebo jako airbrush). Naneste spray 
Montana GOLD do malé misky a aplikujte barvu s tradičními štětci při práci na podrobnostech nebo 
na menších plochách.

Montana GOLD is the perfect tool for all artists and creativeworkers. The specially developed 

low-pressure systemguarantees maximum accuracy to meet the highest requirements,while the 

high-covering! High-covering and quickdryingacrylic lacquer. Montana GOLD can be applied on 

canvas, wood, concrete, metal, glass or even flexible surfaces. Montana GOLD can also be applied with 

traditional brushes (or airbrush). Spray Montana GOLD lacquer into a small cup and apply the paint 

with traditional brushes when working on details or smaller areas.
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limetka  400 ml 285059 
Lime 

zelená   400 ml 285073 
Greenery 

tyrkysová AQUA  400 ml 285097 
Banana Joe 

zelená malachitová  400 ml 285141 
Malachite 

zelená smaragdová  400 ml 285219 
Smaragd Green 

šedá střešní  400 ml 285288 
Roof 

černá tajemná  400 ml 285318 
Stealth 

béžová Sahara  400 ml 285394 
Sahara Beige 

nugátová  400 ml 285455 
Nougat 

vínová červená  400 ml 285486 
Wine Red 

tělová  400 ml 285547 
Flesh   

SHOCK žlutá  400 ml 285608 
Shock Yellow 

SHOCK oranžová  400 ml 285622 
Shock Orange 

SHOCK červená  400 ml 285646 
Shock Red 

SHOCK růžová  400 ml 285677 
Shock Pink 

SHOCK modrá  400 ml 285707 
Shock Blue 

SHOCK světle modrá  400 ml S5000 
Shock Blue Light 

SHOCK světle zelená  400 ml 285721 
Shock Green Light 

SHOCK zelená   400 ml 285738 
Shock Green     

svítící žlutá  400 ml 283819 
Lime 

plná oranžová  400 ml 283826 
Greenery 

ohnivá červená  400 ml 283833 
Banana Joe 

zářivá růžová  400 ml 283840 
Malachite 

modrý plamen  400 ml 283864 
Smaragd Green 

kyselá zelená  400 ml 283888 
Roof      

transparentní žlutá  400 ml  
Transp. Yellow Cab 

transparentní červenooranžová  400 ml  
Transp. Red Orange 

transparentní červený kečup  400 ml  
Transp. Ketchup 

transparentní smaragdová zelená  400 ml  
Transp. Smaragd Green 

efekt měděný chrom  400 ml  
Copperchrome (EFFECT) 

transparentní mystická černá  400 ml  
Transp. Black    

transparentní magická bílá  400 ml  
Transp. White  

SHOCK světle hnědá  400 ml 285752 
Shock Brown Light 

SHOCK černá  400 ml 285783 
Shock Black 

SHOCK bílá  400 ml 285790 
Shock White     

MONTANA GOLD  Velikost  MONTANA Gold 
  Size 

MONTANA GOLD  Velikost  MONTANA Gold 
  Size 

MONTANA GOLD  Velikost  MONTANA Gold 
  Size 

MONTANA GOLD  Velikost  MONTANA Gold 
  Size 

MONTANA GOLD  Velikost  MONTANA Gold 
  Size 

MONTANA GOLD - color shades

MONTANA GOLD - SHOCK color

MONTANA GOLD - UV fluorescent color

MONTANA GOLD - transparent color

MONTANA GOLD - SHOCK color
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Terakotový sprej Velikost  EFFECT 
 Size

manganově hnědá  
manganese brown 150 ml 743634

orientální červená  150 ml 743665 
orient red  

sametově modrá 150 ml 743658 
velvet blue  

žlutá sahara  150 ml 743641 
sehara yellow  

Lístkové zlato /lístkové stříbro             Velikost  EFFECT 
Gold Leaf / Silver Leaf      Size

Lístkové zlato   400 ml 263248 
Gold Leaf Effect Spray

Lístkové zlato královské  400 ml 290886 
Gold Leaf Effect Spray

Lístkové stříbro ledové  400 ml 290909 
Silver Leaf Effect Spray

Lístkové stříbro meteor   400 ml 290893 
Silver Leaf Effect Spray 

Terakotový sprej / Terracotta Spray
Rychleschnoucí speciální sprej s povrchovou strukturou podobnou terakotě. Velmi aktuální terakotový styl pro židle, lavice, police, misky atd. Pro podklady 
všeho druhu. Pro vnitřní i venkovní použití.

Quick-drying special lacquer with strikingly similar surface structure. Top-actual terracotta style for chairs, benches, shelves, bowls etc. For all kinds of 
surfaces. Suitable for inside and outside use. 

Sprej s efektem lístkové zlato / lístkové stříbro
Gold Leaf Spray / Silver Leaf Spray

S tímto produktem „pozlatíte“ či „postříbříte“ předměty všeho druhu jako mávnutím kouzelného proutku. Tento dekorativní, rychleschnoucí lak propůjčí 
lakovaným předmětům vzhled, kter ý je podobný povrchu s lístkovým zlatem či stříbrem. Odolný proti otěru, pro vnitřní i venkovní použití.

With this product you “gold-plate” resp. “silver-plate” all kinds of objects in no time at all. This decorative, quick-drying lacquer gives the painted objects 
strikingly real-looking gold leaf resp. silver leaf optics. Resistant to abrasion, suitable for indoors and outdoors.

Diamantový sprej / Diamond Spray

Speciální třpytivý lak na povrchy všeho druhu: stříbrný bezbarvý pro třpytivé efekty na barevných plochách. Pestré plné zabarvení pro celoplošné lakování s 
diamantovým efektem, dosažený efekt velmi závisí na barevném odstínu a charakteru podkladu.

Special glitter painting for all kinds of surfaces: Transparent with silver glitter particles to be applied on coloured surfaces. Coloured fulltones for covering 
diamond effect paintings. The effect you achieve depends strongly from colour and quality of the surface.

Diamantový sprej  Velikost Efekt 
Diamond Size EFFECT

měděná hnědá 150 ml 669187 
copper brown 

3-D-sprej Velikost  EFFECT  
 Size  

3-D transparent  150 ml 888946 

3D sprej / 3-D Spray

Speciální bezbarvý třpytivý lak na povrchy všeho druhu. Mění barvu v závislosti na dopadu světla a úhlu pohledu. Získaný efekt velmi závisí na barvě a 
charakteru podkladu. Nejlepšího efektu lze dosáhnout na tmavém podkladu, například Effekt Primer. Pro použití v exteriérech nutné přelakovat bezbarvým 
lakem Zapon.

Special transparent glitter painting for all kind of surfaces. The colour is changing due to direction of light and point of view. The special effect you achieve 
depends strongly from colour and quality of the surface. Best results will be achieved on dark ground, e.g. Effect Primer. For outside protection use Zapon 
clearcoat.
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Spej s mramorovým  Velikost EFFECT 
efektem Size 

zlatá / gold 200 ml 634789

stříbrná / silver 200 ml 634796

černá / black 200 ml 652783

bílá / white 200 ml 652776

Granitový sprej  Velikost  EFFECT 
Granite Size

mandlová 400 ml 627798 
almond

černá  400 ml 607837 
black

hnědá  400 ml 627811 
brown

šedá 400 ml 607844 
grey 

světle šedá 400 ml 697005 
light grey 

broskvová  400 ml 627958 
peach

bílá  400 ml 607851 
white

Sprej s ef. stříbr. chromu  Velikost  Č. výr.  Cenová skupina  
Silver Chrome Size Art.no. Price Group

stříbrný chrom  400 ml 674778 674778 
Silver Chrome

Sprej s ef. mléč. skla   Velikost  Č. výr.  Preisgruppe  
Milky Glass Effect Size Art.no. Price Group

bezbarvý 150 ml 263231 263231 
transparent

Sprej s efektem stříbrného chromu  
/ Silver Chrome

Sprej pro speciální efekt s vysokým leskem, který propůjčuje hladkým povrchům chromový vzhled. Odolný vůči povětrnostním vlivům a otěru. Odolný vůči 
teplotám do 150 °C. Pro dosažení efektu je nutný velmi hladký, tmavý podklad. Jako základ použijte černý Effect Primer.

High-gloss effect spray which gives a look similar to chrome to smooth surfaces. Weather- and abrasion-resistant. Temperature-proof up to 150°C. To 
achieve the effect, a very smooth dark ground is necessary. Use black Effect Primer.

Sprej s efektem mléčného skla  
/ Milky Glass Effect

Sprej s efektem mléčného skla DUPLI-COLOR propůjčuje průhledným předmětům vzhled mléčného, popř. zmrzlého skla. Zvláštností je, že objekt nadále 
propouští světlo. Sklo, okna nebo zrcadla dostanou nový a individuální vzhled. Nezáleží na tom, zda se jedná o celoplošný či pouze částečný nátěr – 
individuální charakter lze měnit počtem aplikovaných vrstev.

DUPLI-COLOR Milky Glass Effect gives transparent objects a look like iced resp. “milky” glass. The specific feature is that the object remains translucent. Gives 
glass, windows or mirrors a new and very individual design. Whether the surface is entirely or only partially coated - the individual touch can be varied by 
the number of applied layers.

Ekologické tvoření a zkrášlování. Speciální latexová kvalita na vodní bázi. Efektní sprej pro neomezené možnosti aplikací v interiérech i exteriérech, 
také na polystyren. Již po jednom nástřiku dosáhnete efektního vzhledu žulového kamene. Při venkovním použití je nutné kompletní, několikavrstvé 
zakonzervování bezbarvým lakem, aby se zabránilo podpovrchové korozi z vlhkosti. Barevné varianty jsou podmíněny výrobou.

Environmental-friendly designing and embellishing. Special waterbased latex quality. Effect Spray with countless possibilities for inside and outside use. 
Already with one coat you receive the impressing granite stone look. For outdoor applications a close, multilayer sealing with clear lacquer is necessary in 
order to avoid wet humidity infiltrate. Colourvariations may be caused by production process.

Sprej s mramorovým efektem / Marble Spray

Dekorativní sprej pro jedinečný, velmi aktuální mramorový vzhled. Speciální plastová kvalita. Marble  
Effektspray se nanáší pouze jedním nástřikem na rovný, barevný povrch.  
Vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Lze aplikovat na mnoho povrchů.

Decoration spray for a unique, top-actual marble-look. Special synthetic quality. Marble Effect Spray has to be sprayed in one layer on an even, coloured 
surface. For inside and outside use. To be applied on many surfaces.

Granitový sprej / Granite Spray
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Bronzový sprej  Velikost  EFFECT  
Bronce Spray Size

stříbrná 400 ml 467356  
silver 

zlatá 400 ml 467394  
gold 

měděná  400 ml 467370 
copper 

antická zlatá  400 ml 467400 
antique gold 

Sprej s efektem  Velikost  EFFECT  Aerosol Art 
Effectspray Size

chromová 150 ml 510595 
chrome  

gold 150 ml 510601 
gold    

měděná     150 ml 880629 
copper  

Fluorescentní sprej  Velikost  EFFECT   
Light-up Spray Size  

světle zelenožlutá  
light green-yellow 150 ml 889813 889813

Barva  RAL Velikost  EFFECT 
Colour  Size

žlutá  1021 150 ml 319877  
yellow

červená  3000 150 ml 319884  
red

modrá  5010 150 ml 319891  
blue

zelená 6002 150 ml 319907  
green

černá   150 ml 319914  
black

bílá   150 ml 319921  
white

zlatá  150 ml 319938  
gold

stříbrná   150 ml 319945  
silver 

Textilní sprej / TEXstyle Creative Spray

Barevný sprej na akrylátové bázi pro textilní dekorace a výtvory. Maximální jasnost barev. Po zaschnutí odolný vůči praní na 30 °C  - program na jemné 
prádlo (naruby). Není nutná další fixace. Velmi dobrá krycí schopnost a dobrá odolnost vůči působení světla pro vnitřní i venkovní použití. Ideální pro 
kombinování se šablonovými technikami.

Acrylic-based spray paint for textile decorations and creations. Highest colour brilliance. After drying limited washing at 30°C (delicates program, from 
left side). No additional fixation necessary. Very good coverage and light resistance for indoor and outdoor applications. Ideal for combination with stencil 
technique.

Bronzový sprej / Bronce Spray

Dekorativní bronzový lesk, ideální pro kutilské práce. Pro vnitřní použití. Rychleschnoucí syntetický lak.  
Mimořádně vydatný díky vysokému podílu účinné látky bronzu. Barevné odstíny: stříbrá, zlatá měděná,  
antická zlatá.

Decorative bronce gloss, ideal for hobbyists. For indoor applications. Quick-drying synthetic lacquer.  
Especially productive due to high share of bronce substance.

Chromový, zlatý, měděný sprej
Chrome-, Gold-, Copper Spray

Vysoce kvalitní speciální lak. Pro fantastické efekty s vysokým leskem a atraktivním kovovým vzhledem. Není odolný vůči povětrnostním vlivům a je pouze 
omezeně odolný vůči otěru.

High-grade special lacquer. For phantastic highgloss effects in attractive metal look. Not weather-resistant and only limited resistant against abrasion.

Fluorescentní sprej / Light-up Spray

Obsahuje speciální pigmenty akumulující světlo pro dekorativní efekty, ale i k označování nebezpečných míst, důležitých přístrojů, armatur a únikových 
cest. K použití na hladkých, světlých plochách. Nejlepšího efektu dosáhnete na bílém podkladu. Pro vnitřní i venkovní použití.

With special, lightsaving pigments for decorative effects, also for markings on danger areas, important devices, armatures and escape routes. For applica-
tion on even, light surfaces. Best effect will be achieved on white ground. For interior and exterior use. 



SPECIÁLNÍ  EFEK T Y SPECIÁLNÍ  EFEK T Y 

1716

Sprej s efektem popraskání Velikost  Č. výr.   
Crackle Effect Size Art.no. 

černá  RAL 9017 400 ml 451089  
black

bílá RAL 9010 400 ml 451096  
white

modrá RAL 5010 400 ml 451102                      
blue

šedá RAL 7000 400 ml 451119           
grey

Sprej s efektem popraskání / Crackle Effect

Efekt popraskání – dvouvrstvé efektní lakování nabízí jedinečné tvůrčí možnosti a jeho výsledkem je módní vintage vzhled. První vrstvou je lakování na 
akrylátové nebo nitro-kombi bázi. Můžete použít laky série DUPLI-COLOR platinum, RAL akryl, Aerosol Art nebo Dekorační matný sprej. Druhou vrstvu 
vytvoříte sprejem Crackle Effect Spray. Aplikací této vrstvy se spustí proces “popraskání” laku, který vytvoří jedinečný efekt. Množství barevných odstínů, 
které mohou sloužit jako základ + 4 barevné odstíny DUPLI-COLOR Crackle Effect jsou základem pestré nabídky efektního lakování.

Crackle Effect – the 2-coat effect paint offers unique possibilities for design and makes a trendy vintage look. The first step is a painting on acrylic or nitro 
combi base. You can use spray paints out of the series DUPLI-COLOR platinum, RAL Acrylic, Aerosol Art or Deco Matt. The second step is the Crackle Effect 
Spray. With the application of this coat, the process of “crackling” starts and forms an unique effect. The numerous colors, which can serve as a base coat + 
the 4 colours of DUPLI-COLOR Crackle Effect are the a basis for the variety of achievable effect paintings. 

Čím vice vrstev barevného základního laku nanesete, a čím více nalakujete vrstev spreje s efetem popraskání, tím 
většího efektu dosáhnete. Efektu lze rovněž dosáhnout např. na Eloxovacím spreji DUPLI-COLOR, Spreji s efektem 
zlatých lístků DUPLI-COLOR, Spreji s efektem stříbrných lístků DUPLI-COLOR a Bezbarvém akrylátovém laku DUP-
LI-COLOR. Zde několik příkladů:

The more layers of coloured base-coat you apply and the more Crackle Spray you spray over this base coat, the rougher 
gets the effect, you achieve. The effect works also on e.g. DUPLI-COLOR Eloxal-Spray, DUPLI-COLOR Gold Leaf Spray, 
DUPLI-COLOR Silver Leaf Spray, DUPLI-COLOR Acrylic Clear Coat. Here are some examples:

+ =

TIP:
Nanesete-li Cracle lak na sklo  

opatřené vrstvou čirého krylového 

laku, zůstane částečně průhledné.

Sprej s efektem popraskání bílý na eloxalovém  
spreji zlatém /Crackle white over Eloxal gold

Sprej s efektem popraskání černý na spreji s efektem 
zlatých lístků / Crackle black over Leaf Spray

Sprej s efektem popraskání bílý na bezbarvém laku  
a na skle  /Crackle white over clear coat and glass
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Výrobek Velikost  SPECIAL 
Product Size

Bezbarvý akryl. lak lesk 150 ml 319754  
Clear Coat acrylic glossy 

Bezbarvý akryl. lak mat 150 ml 319730 
Clear Coat acrylic mat 

Výrobek  Velikost SPECIAL 
Product Size

Lepidlo ve spreji 150 ml 319853  
Spray Adhesive 

Lepidlo ve spreji 2 v 1 / Spray Adhesive 2 in 1

Univerzální lepidlo ve spreji je bezbarvé kontaktní lepidlo na malé a velké plochy. Lepí rychle, silně a čistě samo o sobě a s mnoha dalšimi materiály. 
Rovnoměrný, mimořádně jemný rozprach -  tryska lepidla se nezalepí. Nevsakuje se, je tedy ideální na tenké materiály jako je papír, skvěle však také 
lepí lepenku, textilie, kůži, plsť, korek, pryž, pěnové materiály, většinu umělých hmot, polystyren, samo o sobě a s mnoha dalšími materiály, jako např. 
s dřevem, sklem, kovem, keramikou. Není vhodné na PE, PP (polyetylen a polypropylen). Pro dočasné slepení: nastříkejte pouze jednu stranu. Pro trvalé 
slepení: nastříkejte obě strany.

A transparent, universal adhesive for bonding small and extent surfaces. Sticks quickly, strong and clean with itself and many other materials. Uniform, 
extra fine spray pattern – the nozzle does not clog. Doesn’t penetrate, therefore ideal for thin materials like paper, but sticks also excellently on carton, 
textiles, leather, felt, cork, rubber, foam material, many plastics, polystyrene, with itself and with many other materials, e.g. wood, glass, metal, ceramics. 
Not suitable for polyethylene, polypropylene. For temporary bonding: spray only on one side. For permanent bonding: spray on both sides.

Výrobek  Velikost  SPECIAL 
Product Size

Bezbarvý lak na vod. bázi lesk 150 ml 319792  
Clear Coat water-based glossy 

Bezbarvý lak na vod. bázi mat 150 ml 319778 
Clear Coat water-based mat 

Výrobek  Velikost  SPECIAL 
Product Size

Fixační sprej  400 ml 319822  
Fixative  150 ml 319815

Bezbarvý akrylátový lak / Acrylic Clear Varnish
Bezbarvý ochranný a krycí lak na akrylátové bázi pro zaschnuté malby. Lze použít na dřevo, lepenku, kámen, keramiku a mnoho plastů. Na ochranu a 
prodloužení životnosti barevných nátěrů. Zabraňuje oxidaci lakovatelných kovových povrchů. Savé podklady lakujte dvakrát. Rychleschnoucí, odolný vůči 
světlu, nežloutne, dobrá přilnavost, odolný vůči otěru a povětrnostním vlivům. Pro vnitřní i venkovní použití.

Transparent protective coating on acrylic base for thoroughly dried paintings. Applicable on wood, cardboard, stone, ceramics and many surfaces. Protects 
the paint coating and increases life period. Prevents the oxidation of paintable metals. Absorbent surfaces should be lacquered twice. Quick-drying, 
lightproof, no yellowing, good adherence, wiping-proof and weather-resistant. For indoor and outdoor applications.

Bezbarvý lak na vodní bázi
Clear Varnish, water-based

Pro ekologický nástřik a lakování. Rychleschnoucí akrylátová kvalita na vodní bázi (podíl 90 %). Ideální pro mateřské školy, školy, hobby a volný čas pro 
bezbarvou ochranu a lakování kutilských prací na různých materiálech (dřevo, papír, lepenka, keramika, plast, sklo, kov, kámen, hlína, samotvrdnoucí 
modelovací hmoty, proutí a mnoho přírodních materiálů). Dle dIN EN 71-3 vhodný pro lakování dětských hraček. Odolný vůči slinám, povětrnostním vlivům 
a vhodný na polystyren.

For ecology-minded spraying and lacquering. Quick-drying, acrylic clear coat on water base (share of water 90 %). Ideal for nursery, school, hobby and 
leisure for the colourless protection and lacquering of many DIY works on most different materials (wood, paper, cardboard, ceramics, plastics, glass, metal, 
stone, clay, self-hardening modelling clays, wickerwork and many other natural materials). Use according to DIN EN 71-3 and therefore suitable for the 
coating of toys. Saliva-proof, weather-resistant and suitable for use on polystyrene. 

Fixační sprej / Fixative
Vysoce transparentní ochranný film pro grafické a umělecké práce s křídou, pastelem, červenou hlinkou, uhlem, tužkami a pastelkami, akvarelovými 
barvami a temperami. Fixační sprej chrání jednoduché náčrty i umělecká díla před vlhkostí, nečistotou a vyblednutím.

Highly transparent lacquer as protective film for graphic and artist works with crayon, pastel, red chalk, charcoal, pencil and coloured pencil drawings, 
watercolours and tempera colours. The spray protects the simplest sketch as well as a work of art from humidity, soiling and bleaching.
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Barva s efektem školní tabule / Blackboard Paint

Barva s efektem školní tabule DUPLI-COLOR je lak se speciálním efektem pro aplikaci štětcem. Lakováním se vytvoří povrch, který lze popsat křídou. Používá 
se na hladké plochy v interiérech, např. na stěny, dveře, nábytek atd. – není magnetický.

DUPLI-COLOR Blackboard Paint is a special effect brush paint. With this lacquer you create a surface, which you can write on with chalk. For application on 
smooth indoor surfaces, e.g. walls, doors, furniture etc. – not magnetic.

Výrobek  Velikost Č. výr.   
Product Size Art.no. 

Barva s ef. školní tabule černá 375 ml 368103 
Blackboard Paint black 750ml 368110

Krystal sprej Zapon Velikost  SPECIAL 
 Size

Krystal leský 400 ml 467264 
Cristal glossy 

Krystal polomatný 400 ml 467271 
Cristal silk matt 150 ml 626937

Krystal sprej Zapon / Zapon Spray Cristal
Mimořádně rychleschnoucí, křišťálově čistý bezbarvý lak v akrylátové kvalitě. Lesklý a polomatný. Brání zažloutnutí a vyblednutí. Pro vnitřní a venkovní 
použití. Chrání a fixuje sušené květiny, papír, kresby uhlem, lýko, dřevo, výrobky ze slaného těsta, fotky atd. Chrání kovy před oxidací. Odolný vůči zředěným 
kyselinám  
a zásadám. Vhodný i pro ubrouskovou techniku.

Especially fast-drying, cristal clear transparent lacquer in acrylic quality. Glossy or silk matt. Avoids yellowing and fading. For inside and outside use. 
Protects and fixes dry flowers, paper, carbon drawings, bast, wood, objects of salt dough, photographs etc. Protects metal from oxidation. Resistant against 
diluted acids and lyes. Excellent use as glue for napkins.

Modelářská barva Velikost  SPECIAL  
 Size  

Polyuretanový bezbarvý lak  150 ml 685279  
Polyurethane Clear Coat

Základ na plasty 150 ml 685255  
Plastic Primer

Modelářská barva / Model Paint
Polyuretanový bezbarvý lak

Speciální bezbarvý lak pro stavbu modelů: s vysokým leskem, rychleschnoucí a mimořádně odolný vůči  
palivům, které se používají pro modely s motorovým pohonem. Pro všechny podklady s výjimkou polystyrenu.

Polyurethane Clear Lacquer

Special clear lacquer for model making: high gloss, quick-drying and especially durable against fuels, which are used for motor-operated models. Suitable 
for all surfaces – except polystyrene. 

Modelářský základ na plasty

Speciální základ pro lakování modelů. Představuje základ na modely letadel, aut, lodí a člunů,  
přelakovatelný syntetickými, akrylátovými nebo nitro-kombi laky.

Model Paint Plastic Primer 

Special primer for model making. To prime models like airplanes, cars, ships and boat models before applying a top coat of synthetic, acrylic or nitro combi 
lacquer.


