
DEKORATÍVNE TECHNIKY
Farby s funkčným účinkom 

DECOR Magnetic paint 
Farba s magnetickým účinkom

TOP VÝBER na vnútorné stenové povrchy ako sú konferenčné miestnosti, školy, 
materské školy, reštaurácie a iné priestory, kde chceme dosiahnuť extrémne silný 
magnetický účinok. Výrobok je vhodný aj pre kuchyne, detské izby a pod.Výborný 
magnetický efekt.

• V systéme s DECOR Magnetic base ponúka mimoriadne silný magnetický účinok.
• Možnosť premaľovania ktorýmkoľvek odtieňom s farbami JUPOL Gold/Latex..
• V systéme s DECOR Blackboard paint umožňuje aj píisanie s kriedou.
• Jednoduché a rýchle nanášanie.

Spotreba:  280 – 320 ml/m2  (tri vrstvy)

Trvanlivosť: minimálne 24 mesiacov

Tónovanie:  /

Odporúčame v systéme: DECOR Magnetic base, JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL 
Emulzia, JUPOL Gold/ Latex, DECOR Blackboard paint

DECOR Magnetic base
Hmota na vyrovnanie s magnetickým účinkom

TOP VÝBER na vnútorné stenové povrchy ako sú konferenčné miestnosti, školy, ma-
terské školy, reštaurácie a iné priestory, kde chceme dosiahnuť extrémne silný ma-
gnetický účiinok. Výrobok je vhodný aj pre kuchyne, detské izby a pod.

• Výborný podklad s extrémne silným magnetickým účinkom.
• Výborná prídržnosť.
• V systéme s DECOR Blackboard paint umožňuje magnetickú prídržnosť a tabuľu 

na písanie.
• Možné premaľovanie ktorýmkoľvek odtieňom s farbami zo skupiny JUPOL Gold/

Latex, DECOR Magnetic paint a DECOR Blackboard paint.
• Možnosť vyplnenia menších priehlbín, trhlín a nerovností.
• Rýchla a jednoduchá realizácia, pretože výrobok je pripravený na okamžité po-

užitie.
Spotreba:  2,0– 2,5 kg/m2  (dve vrstvy)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie:   /

Odporúčame v systéme: DECOR Magnetic paint,  AKRIL Emulzia, JUPOL Gold/Latex,  
DECOR Blackboard paint

DECOR Blackboard paint  
Farba na písanie s kriedou

TOP VÝBER na dekoratívne maľovanie vnútorných stien, ktoré ponúka výborný pod-
klad na písanie s kriedou a jej zotieranie.

• Výborný podklad na písanie s kriedou.
• Veľmi odolná na mokrý oder.
• Matný vzhľad.
• Nízka emisia prchavých organických zlúčenín do prostredia.
• Jednoduché a rýchle nanášanie.

Spotreba: 160 – 190 ml/m2 (dve vrstvy)

Trvanlivosť: minimálne 12 mesiacov

Tónovanie: 2 už pripravené odtiene - čierny a zelený

Odporúčame v systéme: DECOR Magnetic base, JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL 
Emulzia, DECOR Magnetic paint
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