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Tmel s uhlíkovým vláknami  
Dobrá priľnavosť na širokú škálu materiálov. Vysoká me-
chanická pevnosť vďaka vystuženiu z uhlíkových vlákien. 
Balenie: 1,8 kg 
Skladové číslo: 2-125-1800  

  

Tmel s obsahom hliníka 
Vynikajúca priľnavosť na oceľ a pozinkovanú oceľ, ľahké 
kovy zachováva svoj tvar v tenkých vrstvách 
Balenie: 1,0 kg 
Skladové číslo: 2-181-1000  

 

Antikorózny polyesterový tmel 
Odstránenie veľkých a stredne veľkých mechanických 
poškodení a nerovností na karosérií automobilov a strojov.  
Balenie: 1,0 kg 
Skladové číslo: 2-111-1000  

 

Jemný polyesterový tmel  
Ideálny pomer viskozita / plasticita zabezpečuje rovnomer-
né nanášanie. Rýchlo-schnúci – zabraňuje upchatiu brúsne-
ho papiera. 
Balenie: 0,5 kg / 1,0 kg / 1,8 kg 
Skladové číslo: 2-121-0500 / -1000 / -1800   

 

Tmel so skleneným vláknom 
Na vyplnenie prasklín, malých dierok a plôch poškodených 
koróziou.   
Balenie: 0,5 kg / 1,0 kg / 1,8 kg 
Skladové číslo: 2-141-0500 / -1000 / -1800   

 

Tmel na plasty 
Tmel s vysokou plasticitou pre opravu plastových dielov. 
Výborná priľnavosť k plastom, rýchle schnutie a ľahké 
brúsenie.  
Balenie: 0,5 kg  
Skladové číslo: 2-160-0500  

 

Univerzálny tmel 
Jemnozrnný polyesterový tmel na vyplnenie nerovností 
najmä na hliníkových a pozinkovaných povrchoch. 
Balenie: 2,0 kg  
Skladové číslo: 2-160-0500  

  

 

Striekací tmel  
Je vhodný na vytváranie rovnomerných vrstiev na veľkých 
plochách pred aplikáciou plniča a následných lakovacích 
materiálov.  
Balenie: 1,2kg 
Skladové číslo: 2-251-1000  

 

Súprava na opravu plastov 
Na obnovu poškodených častí z ušľachtilej ocele a skla 
vystužených plastom, napr. opravy hrdzavých oblastí, trhlín 
a malých otvorov v kovových častiach.  
Balenie: 250 g 
Skladové číslo: 2-221-0250  

 

PU Lepiaci a tesniaci tmel 
Reakciou s vlhkosťou vzduchu produkt vytvrdzuje do silné-
ho, ale pružného kaučuku s vynikajúcou priľnavosťou k 
mnohým substrátom.  
Balenie: 310 ml 
Skladové číslo: 5-113-0310 sivý / 5-115-0310 čierny 

https://www.renojava.sk/p/419/carfit-tmel-s-uhlikovymi-vlaknami-black-label
https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/419/carfit-tmel-s-uhlikovymi-vlaknami-black-label
https://www.renojava.sk/p/421/carfit-tmel-s-obsahom-hlinika-black-label-1-kg
https://www.renojava.sk/p/422/carfit-jemny-polyesterovy-tmel
https://www.renojava.sk/p/423/carfit-tmel-so-sklenenym-vlaknom
https://www.renojava.sk/p/424/carfit-tmel-na-plasty
https://www.renojava.sk/p/425/carfit-univerzalny-tmel
https://www.renojava.sk/p/473/carfit-striekaci-tmel
https://www.renojava.sk/p/499/carfit-suprava-na-opravu-plastov
https://www.renojava.sk/p/448/carfit-pu-lepiaci-a-tesniaci-tmel-cierny-sivy-310-ml


 

Maskovacia fólia s páskou 
Maskovacia fólia je vysoko odolná a dobre drží na povrchu.  
Balenie: 55 cmx 33 m / 1,8 m x 33 m 
Skladové číslo:  1-200-0550 / 1-200-1800  

   

   

   

Maskovacia fólia s elektrostatickým efektom 
Polopriehľadná polyetylénová maskovacia fólia.  
Balenie: 4 m x 200 m 
Skladové číslo:  1-200-4020  

Vode odolný maskovací papier 
Pevný a nepremokavý vysokokvalitný maskovací papier na 
ochranu pred povrchovou úpravou povrchov vozidiel, ktoré 
nie sú určené na opravovanie.    
Balenie: 0,85 m x 200 m 
Skladové číslo:  1-230-8520  

Maskovacia páska 80°С 
Vysokokvalitná maskovacia páska pre náročne opraváren-
ské procesy.   
Balenie: 19 mm  / 25 mm / 38 mm / 50 mm x 45 m 
Počet kusov v kartóne: 19 - 48 ks / 25 - 36 ks / 38 - 24 ks / 50 -18 ks  

Ručná podložka (pad) pre brúsenie a lešte-
nie 150 mm 
Balenie: 1 ks 
Skladové číslo:  5-170-0004  

Lepkavá utierka 
Bavlnená lepivá utierka na čistenie prachu zo všetkých 
druhov povrchov vrátane náterov na vodnej báze. Neobsa-
huje vosk a silikón.  
Balenie: 5 ks (80 cm x 50 cm) 
Skladové číslo:  6-100-0005  

Lepkavá utierka “Super Wave” 
Ľahko prispôsobivá do tvaru dlane, vďaka čomu tesne 
prilieha na striekaný povrch. Väčšia plocha povrchu a 
súčasne menšia kontaktná zóna umožňujú bezpečnú väzbu 
prachu vo vnútri látky bez ohľadu na veľkosť častíc prachu.  
Balenie: 1 ks 
Skladové číslo:  6-110-0001  

Nádobka so štetcom 
Nerozbitná a priehľadná fľaša so štetcom na opravy na 
mieste, ako sú škody spôsobené kamienkami. Odolnosť 
voči rozpúšťadlám. S guličkou. Objem cca 30ml.  
Balenie: 1 ks / 100 ks 

 

Odstraňovač silikónu 
Balenie: 1 l 
Skladové číslo:  7-501-1000  

 

Čistiaca utierka z mikrovlákna 
Tkaná utierka z mikrovlákna na rýchle a účinné čistenie 
povrchov bez použitia čistiacich prostriedkov.  
Balenie: 40 cm x 40 cm 
Skladové číslo:  8-803-0002  

   

Jednorázové lakovacie sitko 
125 μm / 190 μm  
Balenie: 10 ks / 100 ks / 1000 ks  
Skladové číslo: 7-850-0125 (125 μm )  
                        7-850-0190 (190μm ) 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
http://www.renojava.sk/p/427/carfit-maskovacia-folia-s-elektrostatickym-efektom
http://www.renojava.sk/p/500/carfit-vodoodolny-maskovaci-papier/?variant%5b84%5d=832
http://www.renojava.sk/p/502/carfit-maskovacia-paska-80
http://www.renojava.sk/p/450/carfit-rucna-podlozka-pre-brusenie-a-lestenie-150-mm
http://www.renojava.sk/p/458/carfit-lepkava-utierka-5-ks
http://www.renojava.sk/p/459/carfit-lepkava-utierka-super-wave
http://www.renojava.sk/p/433/carfit-nadobka-so-stetcom
http://www.renojava.sk/p/463/carfit-odstranovac-silikonu
https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/470/carfit-cistiaca-utierka-z-mikrovlakna
http://www.renojava.sk/p/467/carfit-jednorazove-lakovacie-sitko


    

   

   

   

Základ na plasty 
Na základovanie plastových častí pred aplikáciou nasledu-
júcich materiálov.  
Balenie: 1 l 
Skladové číslo:  4-355-1000  

1K Základ na plasty sprej 
Na základovanie plastových častí pred aplikáciou nasledu-
júcich materiálov.  
Balenie: 400 ml 
Skladové číslo:  4-435-0400  

2K Reaktívny základ (WASH PRIMER) 2:1  
Perfektná ochrana oceľových plôch pred koróziou. Vynika-
júca priľnavosť k rôznym povrchom: oceľ, hliník, pozinkova-
ná oceľ, polyesterové tmely. 
Balenie: 800 ml 
Skladové číslo: 4-398-0800  

Tužidlo pre 2K epoxidový základ 1:1 
Balenie: 500 ml 
Skladové číslo:  4-415-0500  

2K Epoxidový základ 1:1 
Perfektná ochrana oceľových plôch pred koróziou vďaka 
antikoróznym prísadám.  
Balenie: 500 ml 
Skladové číslo:  4-390-0500  

Aktivátor pre 2K reaktívny základ (WASH 
PRIMER) 2:1 
Balenie: 400 ml 
Skladové číslo:  4-420-0400  

Gumený blok pre ručné brúsenie  
67 mm x 125 mm 
Balenie: 1 ks 
Skladové číslo: 5-170-0002  

Miešací pomerový pohár 385 ml 
Vysokokvalitné plastové poháre odolné voči rozpúšťadlám s 
viečkami určené na miešanie laku s tvrdidlami a riedidlami v 
rôznych pomeroch. Umožňuje miešanie materiálov v nasle-
dujúcich objemových pomeroch 2: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 1, 6: 1, 7: 
1 a všeobecnej stupnice.  
Balenie: 385 ml / 750 ml / 1400 ml / 2300 ml (100 ks/kar) 
Počet kusov v kartóne: 25 / 200 

Vrchnák pre pohár 385 ml 
Balenie: vrchnák 385 ml / 750 ml / 1400 ml / 2300 ml  
Počet kusov v kartóne: 200 

SCR vrchnák pre 750 ml miešací pomerový 
pohár 
Určený pre nový zmiešavací systém pre lakovanie a sklado-
vanie náterového materiálu.  
Balenie: 1 ks 
Skladové číslo: 3-230-0001  

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/442/carfit-2k-reaktivny-zaklad-wash-primer-2-1
http://www.renojava.sk/p/439/carfit-zaklad-na-plasty
http://www.renojava.sk/p/444/carfit-1k-zaklad-na-plasty-sprej-400-ml
http://www.renojava.sk/p/440/carfit-2k-epoxidovy-zaklad
http://www.renojava.sk/p/441/carfit-tuzidlo-pre-2k-epoxidovy-zaklad
http://www.renojava.sk/p/442/carfit-2k-reaktivny-zaklad-wash-primer-2-1
http://www.renojava.sk/p/443/carfit-aktivator-0-4-l-pre-2k-reaktivny-zaklad-wash-primer-2-1
http://www.renojava.sk/p/449/carfit-gumeny-blok-pre-rucne-brusenie-67-mm-x-125-mm
https://www.renojava.sk/p/428/carfit-miesaci-pomerovy-pohar?variant%5b84%5d=890
http://www.renojava.sk/p/430/carfit-scr-vrchnak-pre-miesaci-pomerovy-pohar
https://www.renojava.sk/p/429/carfit-vrchnak-pre-miesaci-pomerovy-pohar


    

   

   

Nitrilové rukavice s textúrou na prstoch (4 
mil) 
Sntetické nitrilové gumové rukavice s vysokou odolnosťou 
voči širokému spektru chemikálií.  
Balenie: 100 ks 
Skladové číslo: veľkosť L 3-260-0460  
                       veľkosť XL 3-260-0560  

Nitrilové rukavice s textúrou na dlani (6 mil) 
100% syntetické nitrilové gumové rukavice s vysokou 
odolnosťou voči širokému spektru chemikálií v porovnaní s 
latexom prírodného kaučuku rovnakej hrúbky.  
Balenie: 100 ks 
Skladové číslo:  veľkosť L 3-260-0450  
                       veľkosť XL  3-260-0550  

Kovová skúšobná karta 
Kovová skúšobná karta v troch odtieňoch - biela, sivá a 
tmavo sivá. Rozmer 105 mm x 150 mm.  
Balenie: 1 ks / 100 ks 
Skladové číslo:  biela 7-700-0100  
          sivá 7-700-0200  
                          tmavo sivá 7-700-0300     

Dvojvrstvové čistiace utierky 1000 ks 
Vysoko odolné dvojvrstvové utierky z kvalitného krepového 
papiera bez chĺpkov. 
Hustota materiálu 2 × 2,22 g/m2.  
Balenie: 1 ks 
Skladové číslo: 8-802-1000  

                        

Univerzálna čistiaca utierka 
Vysokou odolnosťou voči olejom a rozpúšťadlám, odstraňu-
je oleje, farby, prach po brúsení, atď. a nepúšťa vlákna.  
Balenie: 50 ks / 500 ks 
Skladové číslo:  50 ks 8-801-0050  
                       500 ks 8-801-0500  

Zošívačka plastov 
Oprava sa vykonáva vtavením oceľových sponiek do plas-
tových dielov. Sponky majú rôzne tvary na opravu plochých 
a šikmých častí.   
Balenie: 1 ks  
Skladové číslo:  8-100-0000  

Sada na opravu plastov sponky 
6 typov sponiek z nehrdzavejúcej ocele pre zošívačku.  
300 kusov sponiek  
Balenie: 1 balenie 
Skladové číslo:  8-100-0300  

Gumové kotúče na odstraňovanie lepiacich 
pások a zvyškov lepidla 
Balenie obsahuje 2 kotúče a 1 adaptér.  
Skladové číslo:  5-150-0300  

Textilná páska (strieborná) 
Polyetylénová laminovaná samolepiaca páska s vodoodpu-
divým adhezívom s vysokou lepivosťou. Páska sa aplikuje 
na panely karosérie automobilov, aby sa zabránilo poško-
deniu počas brúsenia.  
Balenie: 1 ks  
Skladové číslo:  9-150-5050  

  

Plochý brúsny blok 
Plochý brúsny blok 70 mm x 125 mm.  
Balenie: 1 ks 
Skladové číslo: 5-170-0005  

 

Polkruhový (oblý) brúsny blok 
Polkruhový (oblý) brúsny blok 70 mm x 125 mm.  
Balenie: 1 ks 
Skladové číslo:  5-170-0006  

Brúsny blok na ručné brúsenie pre brúsivo 
priemeru 150 mm 
Balenie: 1 ks 
Skladové číslo:  5-170-0001  

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
http://www.renojava.sk/p/435/carfit-nitrilove-rukavice-s-texturou-na-prstoch
http://www.renojava.sk/p/512/carfit-nitrilove-rukavice-s-texturou-na-dlani
http://www.renojava.sk/p/466/carfit-kovova-skusobna-karta
http://www.renojava.sk/p/468/carfit-univerzalna-cistiaca-utierka
http://www.renojava.sk/p/504/carfit-textilna-paska-strieborna
http://www.renojava.sk/p/513/carfit-gumove-kotuce-na-odstranovanie-lepiacich-pasok-a-zvyskov-lepidla
http://www.renojava.sk/p/516/carfit-plochy-brusny-blok
http://www.renojava.sk/p/517/carfit-polkruhovy-obly-brusny-blok
http://www.renojava.sk/p/515/carfit-brusny-blok-na-rucne-brusenie-pre-brusivo-priemeru-150-mm


 

400 Leštiaca pasta 
Vhodná pre odstraňovanie vážnych poškodení laku a tak-
tiež pre prácu s keramickými lakmi.  
Balenie: 250 ml / 1 l 
Brúsenie 8                      
Lesk 8           

 

  

1000 Leštiaca pasta 
Vysoko účinná leštiaca látka pre bezfarebné laky automobi-
lov.  
Balenie: 250 ml / 1 l 
Brúsenie 9                      
Lesk 3           

  

2500 Leštiaca pasta 
Vysoko účinná zmes pre nové laky a opravy lakov. Odstra-
ňuje známky opotrebenia, rovnako zrnitosť. Stopy po brú-
sení bez zanechania hologramov a mikro škrabancov.  
Balenie: 250 ml / 1 l 
Brúsenie 5                     
Lesk 7   

 

3000 Leštiaca pasta 
Dokončovacia leštiaca pasta. Odstraňuje drobné vady laku, 
jemné škrabance a hologramy.  
Balenie: 250 ml / 1 l   
Brúsenie 3                     
Lesk 9           

 

3500 Finálna leštiaca pasta 
Finálna leštiaca pasta. Podporuje zrkadlový efekt laku. Pre 
dosiahnutie perfektného finišu ju odporúčame použiť pri 
každom leštení na každom type a farbe laku.  
Balenie: 250 ml / 1 l   
Brúsenie 3                     
Lesk 10          

 

3800 Finálna leštiaca pasta 
Zrkadlový efekt laku. Dokonalý brilantný výsledok.  
Balenie: 250 ml 
Brúsenie 2                     
Lesk 10          

 

3 IN 1 Jedno-kroková pasta 
Spoľahlivo odstráni škrabance, ryhy po brúsení. Poskytuje 
trvalú ochranu s vysokým leskom. Leštenie je ľahké a 
rýchle.  
Balenie: 250 ml / 1 l   
Brúsenie 5                     
Lesk 9          

 

POWER LOCK - vosk 
Kvalitný a trvanlivý syntetický vosk vhodný pre každý typ 
autolaku. Maximálna ochrana proti poveternostným vply-
vom.  
Balenie: 250 ml  

BRÚSENIE  8 

LESK   8    

BRÚSENIE  9 

LESK   3    

BRÚSENIE  5 

LESK   7    

BRÚSENIE  3 

LESK   9    

BRÚSENIE  3 

LESK        10    

BRÚSENIE   2 

LESK        10    

BRÚSENIE  3 

LESK  9    

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/311/menzerna-400-lestiaca-pasta
https://www.renojava.sk/p/312/menzerna-1000-lestiaca-pasta
https://www.renojava.sk/p/313/menzerna-2500-lestiaca-pasta
https://www.renojava.sk/p/314/menzerna-3000-lestiaca-pasta
https://www.renojava.sk/p/315/menzerna-3500-finalna-lestiaca-pasta
https://www.renojava.sk/p/316/menzerna-3800-finalna-lestiaca-pasta
https://www.renojava.sk/p/317/menzerna-3-in-1-jedno-krokova-pasta
https://www.renojava.sk/p/317/menzerna-3-in-1-jedno-krokova-pasta
https://www.renojava.sk/p/318/menzerna-power-lock


 

Riedidlo Normal 600 
Balenie: 500 ml / 5 l 
 

   

   

    

   

Riedidlo Fast 600F 
Balenie: 500 ml / 5 l 

 

2K plnič 625 
Balenie: 1 l čierny / biely / sivý  
 

2K lak rýchlo schnúci lesklý C888 
Balenie: 1 l / 5 l 

  

2K lak extra rýchlo schnúci 3300 
Balenie: 1 l / 5 l 

 

Tužidlo Normal 651 
Balenie: 0,5 / 2,5 l 

 

Tužidlo Fast 652 
Balenie: 0,5 / 2,5 l 

 

lak bezfarebný HS 6000 
Balenie: 1 l 

 

KAPCI - Tužidlo HS 665 
Balenie: 0,5 l 

 

KAPCI - 670 METALICKÁ BÁZA 
Miešací systém farieb, ktorý ponúka farebný 
(pigmentovaný), metalický a perleťový /špeciálny efekt 
základného laku. 

KAPCI - 670 2K AKRYLOVÁ BÁZA 
2K akrylátový miešací systém pre auto lakovačov. KAPCI 
660 ponúka vysokolesklú vrchnú vrstvu. Tvrdé a trvanlivé 
prevedenie s veľmi dobrou krycou schopnosťou.  

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
http://www.renojava.sk/p/537/kapci-tuzidlo-hs-0-5-l
https://www.renojava.sk/p/533/kapci-riedidlo-normal
http://www.renojava.sk/p/532/kapci-2k-plnic-625
https://www.renojava.sk/p/534/kapci-riedidlo-fast-600f
https://www.renojava.sk/p/533/kapci-riedidlo-normal
http://www.renojava.sk/p/538/kapci-2k-lak-rychloschnuci-leskly
http://www.renojava.sk/p/536/kapci-tuzidlo-fast-652
http://www.renojava.sk/p/541/kapci-2k-lak-bezfarebny-hs-6000-1-l
https://www.renojava.sk/p/537/kapci-tuzidlo-hs-0-5-l


 

RAPTOR ochranný náter 
Unikátny ochranný náter do veľmi náročných podmie-
nok.  Poskytuje povrchom bariéru, ktorá odoláva najťažším 
situáciám. Chráni pred mechanickým poškodením a je 
odolný voči škvrnám. 
Balenie: 1 fľašové/ 4 fľašové   
Odtieň: čierna, biela, všetky odtiene RAL, odtiene podľa auta  

  

Štandardná striekacia pištoľ   
Pištoľ na aplikáciu hmoty RAPTOR®. 
Jednoduché použitie. Pištoľ stačí nasadiť na fľašu s natúže-
nou hmotou, nastaviť trysku a aplikovať.   
Balenie: 1 ks 

 

Profesionálna striekacia pištoľ 

Jednoduché použitie. Pištoľ stačí nasadiť na fľašu s natúže-
nou hmotou, nastaviť trysku a aplikovať.  
Balenie: 1 ks 

 

 

RAPTOR ochranný náter 2K sprej 
Unikátny ochranný náter do veľmi náročných podmie-
nok.  Poskytuje povrchom bariéru, ktorá odoláva najťažším 
situáciám. Chráni pred mechanickým poškodením a je 
odolný voči škvrnám. 
Balenie: 400 ml  
Odtieň: černa 
  

 

ACID#8 - základ 1K na kovové povrchy  
Pomáha priľnavosti k podkladu. Ideálny pre aplikáciu na 
nové, holé kovové povrchy. Vytvára antikoróznu bariéru. 
Zabraňuje hrdzaveniu ocele priamo prelakovateľný, bez 
brúsenia.  
Vhodné aplikovať na povrchy ako  ceľ, hliník, galvanizovaná 
a pozinkovaná oceľ, plne vytvrdnutá farba, polyesterová 
vrstva. 

 

GRIP#4 AKTIVÁTOR  
1K univerzálny adhézny základ v spreji. Nahrádza potrebu 
obrusovať povrchy v ťažko dostupných miestach. Vynikajú-
ce adhézne vlastnosti. Prelakovateľný väčśinou náterov na 
báze vody a rozpúšťadla. 
Balenie: 400 ml sprej  
Odtieň: bezfarebný 

 

Antikorózny epoxidový základ 
2K vysoko kvalitný základ, špeciálne navrhnutý na použitie 
pod ochranný náter RAPTOR. Obsahuje zmes antikoróz-
nych prísad, ktoré pomáhajú zabraňovať hrdzaveniu a 
korózii s vynikajúcou odolnosťou voči soli.  
Balenie: 1 l   
Odtieň: šedý 

 

Protišmyková prísada  
Balenie: 200 g 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/174/raptor
https://www.renojava.sk/p/176/zaklad-1k-na-kovove-povrchy-acid-8-450-ml
https://www.renojava.sk/p/177/raptor-striekacia-pistol
https://www.renojava.sk/p/175/grip4-aktivator-raptor
https://www.renojava.sk/p/179/protismykova-prisada-pre-raptor
https://www.renojava.sk/p/618/raptor-antikorozny-epoxidovy-zaklad-1l
https://www.renojava.sk/p/654/raptor-cierny-sprej-400ml


 

Základný a vrchný 2K PUR akrylátový lak na 
schody 
Plnivý, rýchloschnúci, vhodný na priemyselné lakovanie 
scho-dov, vysoko zaťažované plochy, najpredávanejší 
polyuretán.  
Výdatnosť - 8 – 10 m²/l  
Lak - DE 433-x (DE42154) matný / hodvábne matný 
Tužidlo - DR4074 (DR474-1) 
Pomer tuženia - 100:10 (objemovo) 
Balenie:  5 l / 25 l 

 

Izolačný základ EASY-FILL 
Veľmi dobré strojové a ručné brúsenie. Vhodný na všetky 
typy interiérového vybavenia: kuchýň, kúpeľní, lodných 
interiérov... 
Výdatnosť - 4 – 7 m²/l  
Izolačný základ - DP4788-9343  
Tužidlo - DR 4096-0002  
Pomer tuženia - 100:15 (objemovo) 
Balenie: 5 l / 25 l 
Farebný odtieň - biela krycia  

 

 

2K PUR akrylátový lak , plnič/základ 
2K PUR akrylát, tónovateľný, svetlostály a polomatný. 
Vysoká odolnosť voči chemickému a mechanickému zaťa-
ženiu, vhodný na jaseň a dub.  
Výdatnosť - 4 – 7 m²/l  
Izolačný základ - DB555-100 (DB45245-100)  
Tužidlo - DR 470  
Pomer tuženia - 100:10 (objemovo) 
Balenie: 5 l / 25 l 
Farebný odtieň - rôzne farebné odtiene RAL, NCS  

 

2K PUR akrylátový vrchný lak  
Veľmi dobre vyvážený farebný lak, s výborným krytím a 
rýchlym schnutím, s výborným krytím na vodorovných 
plochách.  
Výdatnosť - 6-10 m²/l  
Lak - DB 4888x mat / polomat / lesk 
Tužidlo - DR 4071  
Pomer tuženia - 100:10 (objemovo) 
Balenie: 5 l / 25 l 
Farebný odtieň - rôzne farebné odtiene RAL, NCS  

 

2K PUR lak s efektom prírodného dreva  
Zosvetľujúci, matný, odolný voči poškriabaniu. 
Výdatnosť - 6-10 m²/l  
Lak - DA 400-1 (DE 42900-0003) matný 
Tužidlo - DR 470 
Pomer tuženia - 100:10 (objemovo) 
Balenie: 5 l / 25 l 
Farebný odtieň - bezfarebný 

 

2K PUR akrylátový lak, vysoký lesk 
Vrchný vysoko lesklý lak. Po uschnutí je možné lak leštiť. 
Výdatnosť - 6-10 m²/l  
Lak - DU 429 (DU46269) vysoký lesk 
Tužidlo - DR 484 
Pomer tuženia - 2:1 objemovo) 
Balenie: 5 l / 25 l 
Farebný odtieň - bezfarebný 

 

1K vodný akrylový lak schody, podlahy  
Odolný proti oderu, pružný, s  vysokou plnivosťou, svet-
lostály. Viacvrstvový lak zvýrazňujúci štruktúru dre-
va s vysokou odolnosťou, hlavne voči mechanickému 
namáhaniu.  
Výdatnosť - 8-10 m²/l  
Lak - HE 61X mat / hodvábny mat / hodvábny pololesk / 
lesk 
Tužidlo - HDR 570 (zvýšenie chemickej a mechanickej 
odolnosti ) 

 

1K vodný akrylový lak nábytok v interiéri   
Odolný proti oderu, pružný, s  vysokou plnivosťou, svet-
lostály. Viacvrstvový lak zvýrazňujúci štruktúru dre-
va s vysokou odolnosťou, hlavne voči mechanickému 
namáhaniu. Môže byť použitý ako základný lak a vrchný 
lak. Vhodný aj na lakovanie detských hračiek a detského 
nábytku.      
Výdatnosť - 8-10 m²/l  
Lak - HE 63X mat / polomat / hodvábny lesk 
Balenie: 5 l / 25 l 

https://www.renojava.sk/p/153/naturalis-oils-tvrdy-voskovy-olej
https://www.renojava.sk/p/153/naturalis-oils-tvrdy-voskovy-olej
https://www.renojava.sk/p/153/naturalis-oils-tvrdy-voskovy-olej
https://www.renojava.sk/p/153/naturalis-oils-tvrdy-voskovy-olej
https://www.renojava.sk/p/153/naturalis-oils-tvrdy-voskovy-olej
https://www.renojava.sk/p/153/naturalis-oils-tvrdy-voskovy-olej


 

OFFENPORIG PRO-DÉCOR  
Univerzálne použiteľná lazúra na drevo vo vnútornom aj 
vonkajšom prostredí. Je použiteľná pre nové aj renovačné 
nátery na všetky objemovo stále i nestále drevené dielce.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 5 l 
Odtieň: bezfarebný, biely, borovica, buk, pínia, jelša, vlašský orech, 
svetlý dub, rustikálny dub, tík, mahagón, orech, palisander, eben 

  

BLÄUESCHUTZGRUND BS 
Rýchloschnúci impregnačný prípravok proti zamodraniu na 
surové listnaté alebo ihličnaté drevo v exteriéri. Zaisťuje 
dlhodobú ochranu dreva proti napadnutiu, zamodraniu a 
hube. Môže sa používať pod bezfarebné lazúrovacie a 
krycie laky.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 / 5 l 

 

KUNSTOFF SIEGEL 
Jednozložkový, bezfarebný lak na drevo pre vnútorné aj 
vonkajšie použitie. Pre vonkajšie použitie len pri nepriamom 
pôsobení poveternostných vplyvov alebo ako dodatočný 
náter už farebne natretých objemovo stálych stavebných 
dielov.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 / 5 l 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/186/herbol-offenporig-pro-decor
https://www.renojava.sk/p/180/herbol-blaueschutzgrund-bs
https://www.renojava.sk/p/188/herbol-kunststoff-siegel


 

Aging Stain šedý „zvetralý“ vzhľad 
Dekoračné šednutie pre vonkajšie drevené povrchy. Kom-
penzuje prirodzené starnutie dreva a aktívne prispieva k 
vyváženej patine fasády.  
Výdatnosť - 6 - 8 m²/l  
Lesk - polo matný 
Balenie: 5 l 
Odtieň: 100 strieborno sivá / 200 stredne sivá / 300 hnedo sivá  

 

Sun Care 800 svetlostála ochrana dreva 
S extrémne vysokým UV ochranným faktorom pre drevo v 
interiéri. Proti zažltnutiu dreva.  
Výdatnosť - 7 - 10 m²/l  
Lesk - matný 
Balenie: 5 l 
Odtieň: bezfarebný 
 

 

Jet finish rýchlo schnúci vodný lak  
Rýchlo schnúci, vysoko plniaci, transparentný lak s vynika-
júcim roztieraním. Pre dizajn interiéru, nábytok v izbách, 
panely a dosky. Poskytuje vynikajúcu chemickú a mecha-
nickú odolnosť.   
Výdatnosť - 8 - 12 m²/l  
Lesk - matný / polo matný / hodvábne lesklý / lesklý 
Balenie: 5 l 

 

Jetclean 
Čistenie povrchov napadnutých machom, riasami a plesňo-
vými hubami, ako aj zvetraných drevných plôch.  
Rozrušené a zosivené drevné plochy sa vybielia.  
Balenie: 1 l / 5 l 
 

 

AQUASTOP SB12 SUNBLOCKER  
Poveternostne stála, bezfarebná povrchová ochrana pre 
nové a staré nátery na drevo v exteriéri. 
Priedušný náter s otvorenými pórmi, vodu odpudzujúci. 
S UV ochranou pre zvýšenie svetlo stálosti. 
Balenie: 1 l / 5 l 
Odtieň: bezfarebný s UV ochranou 

 

AQUASTOP matný 
Poveternostne stála, bezfarebná povrchová ochrana pre 
nové a staré nátery na drevo v exteriéri. 
Priedušný náter s otvorenými pórmi, vodu odpudzujúci. 
Balenie: 1 l / 5 l 
Odtieň: bezfarebný  

https://www.renojava.sk/p/567/bohme-aquastop-matny
https://www.renojava.sk/p/566/bohme-aquastop-sb12-sunblocker
https://www.renojava.sk/p/548/bohme-jetclean
https://www.renojava.sk/p/626/bohme-aging-stain-sedy-zvetraly-vzhlad
https://www.renojava.sk/p/625/bohme-jet-finish-bezfarebny
https://www.renojava.sk/p/559/bohme-suncare-800


 

Tvrdý voskový olej 
Používa sa na ošetrenie všetkých druhov parkiet a nábytku 
v interiéri s normálnym i vysokým zaťažením.  
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l 
Odtieň: bezfarebný, biely, svetlý dub, rustikálny dub, pínia, vlašský 
orech, čerešňa, gaštan, tík, orech, mahagón, palisander 

 

Dekoračný ľanový olej 
Na ošetrenie všetkých druhov drevených povrchov v interié-
ri. Je vhodný na drevené podlahy, schody, obklady, stolové 
dosky, trámy, dvere a pod. Aplikuje sa samostatne alebo 
ako základný náter pod tvrdý voskový olej.  
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l 
Odtieň: bezfarebný, biely, borovica, svetlý dub, rustikálny dub, pínia, 
jelša, vlašský orech, čerešňa, gaštan, tík, orech, mahagón, palisan-
der 

 

Čistiaci a údržbový olej 
Jednozložkový vysoko sušinový, oxidačne vytvrdzujúci 
prírodný olej. Používa sa na pravidelnú údržbu a dôkladné 
čistenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných dreve-
ných povrchov v interiéri – drevené podlahy, schody, obkla-
dy, nábytok, trámy, dvere a pod.  
Balenie: 0,5 l / 1,0 l 
Odtieň: bezfarebný  

 

Tíkový olej 
Olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírod-
ných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla. Je to tzv. 
„vysychavý olej", ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslí-
kom. Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinok UV-žiarenia.  
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l 
Odtieň: bezfarebný, biely, borovica, svetlý dub, rustikálny dub, pínia, 
jelša, vlašský orech, čerešňa, gaštan, tík, orech, mahagón, palisan-
der 

 

Tungový olej 
Prírodný olej vylisovaný z orechov tungového stromu a je 
dodávaný v zmesi s nearomatickým rozpúšťadlom. Exterié-
rový olej vhodný na všetky typy drevín vrátane bambusu. 
Ideálny pre zvislé plochy ako sú fasády, ploty, altánky, 
pergoly, okná. Poskytuje výbornú ochranu proti vode a 
oderu.  
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l 
Odtieň: bezfarebný, biely, borovica, svetlý dub, rustikálny dub, pínia, 
jelša, vlašský orech, čerešňa, gaštan, tík, orech, mahagón, palisan-

 

Čistiaci a údržbový olej 
Jednozložkový vysoko sušinový, oxidačne vytvrdzujúci 
prírodný olej. Používa sa na pravidelnú údržbu a dôkladné 
čistenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných dreve-
ných povrchov v interiéri – drevené podlahy, schody, obkla-
dy, nábytok, trámy, dvere a pod.  
Balenie: 0,5 l / 1,0 l 
Odtieň: bezfarebný  

 

Impregnačný olej 
Veľmi dobre impregnujúci a rýchloschnúci s dobrou tvorbou 
filmu. Olej neobsahuje sušidlá na báze kobaltu. Je vhodný 
pre exteriér aj interiér. Vhodný je pre vonkajšie povlaky pre 
impregnáciu surového dreva a zvlášť je vhodný v kombiná-
cii s tíkovým olejom v exteriéri a tvrdým voskovým olejom 
ako krycou vrstvou.  
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l 
Odtieň: bezfarebný 

 

Špeciálny olej na prírodný kameň 
exteriérový olej určený na ochranu a dekoráciu kameňa, 
kamenných obkladov zo žuly a iných pórovitých druhov 
kameňa, tehly, kameniny. Vhodný je ako impregnácia 
kamenných obkladov okolo krbov, na betónové podlahy, 
umelecké predmety z kameňa, terasy v interiéri a exteriéri.  
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l 
Odtieň: bezfarebný 

https://www.renojava.sk/p/153/naturalis-oils-tvrdy-voskovy-olej
https://www.renojava.sk/p/166/naturalis-oils-cistiaci-a-udrzbovy-olej
https://www.renojava.sk/p/162/naturalis-oils-dekoracny-lanovy-olej
https://www.renojava.sk/p/159/naturalis-oils-tikovy-olej
https://www.renojava.sk/p/161/naturalis-oils-tungovy-olej
https://www.renojava.sk/p/164/naturalis-oils-specialny-olej-na-terasove-dosky
https://www.renojava.sk/p/163/naturalis-oils-impregnacny-olej
https://www.renojava.sk/p/165/naturalis-oils-specialny-olej-na-prirodny-kamen


 

HOUTOLIE - olej na drevo farebný  
(pre exteriér i interiér) 
Dodáva drevu hladký, hodvábny vzhľad a na dotyk veľmi príjemný 
povrch. Farebné verzie aj bezfarebné prevedení s UV filtrom chráni 
drevo pred pôsobením slnka, vzdušnej vlhkosti, zrážkami, popraska-
ním  
Balenie: 2,5 l  
 

 

IMPRA - Farebná exteriérová lazúra 
Farebná penetračný lazúra na báz alkydovej živice s prí-
davkom prírodného ľanového oleja. Ideálne pre ošetrovanie 
záhradné galantéria (napr. Plotov, pergol, altánov, mostíkov 
a pod.)  
Balenie: 2,5 l  

 

 

 

Hydrant Yachtlak 
Ideálny lak pre ošetrovanie dreva vystaveného ťažkým 
klimatickým podmienkam. Moderný ochranný lak určený pre 
ošetrovanie drevených povrchov v exteriéri prichádzajúcich 
do trvalého styku s vodou. Má použitie ako pre nové, tak aj 
pre renovačné nátery.  
Balenie: 2,5 l 
Odtieň: bezfarebný  

https://www.renojava.sk/p/619/koopmans-houtolie-olej-na-drevo-farebny-pre-exterier-i-interier
https://www.renojava.sk/p/619/koopmans-houtolie-olej-na-drevo-farebny-pre-exterier-i-interier
https://www.renojava.sk/p/153/naturalis-oils-tvrdy-voskovy-olej
https://www.renojava.sk/p/166/naturalis-oils-cistiaci-a-udrzbovy-olej
https://www.renojava.sk/p/162/naturalis-oils-dekoracny-lanovy-olej


 

Tvrdý voskový olej ORIGINAL 
Bezfarebný náter určený na ošetrenie všetkých typov dre-
vených podláh, dosiek OSB podľa DIN 18356 a nábyt-
ku. Vodoodpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk prí-
jemný povrch.   
Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 25 l 
Odtieň: bezfarebný 3011 lesklý / 3032 polomat / 3062 mat / 3065 
mat plus  

  

Tvrdý voskový olej RAPID 
2 nátery v 1 deň  Bezfarebný náter určený na ošetrenie 
všetkých typov drevených podláh, dosiek OSB podľa DIN 
18356 a nábytku. Vodoodpudivý a oderu odolný a vytvára 
na dotyk príjemný povrch.   
Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l  
Odtieň: bezfarebný 3232 polomat / 3262 mat  
            transparentný 3240 biely  

 

Tvrdý voskový olej EXPRES 
2 nátery v 1 deň  Bezfarebný náter určený na ošetrenie 
všetkých typov drevených podláh, dosiek OSB podľa DIN 
18356 a nábytku. Vodoodpudivý a oderu odolný a vytvára 
na dotyk príjemný povrch.   
Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 25 l 
Odtieň: bezfarebný 3332 polomat / 3362 mat  
             

 

Tvrdý voskový olej PROTIŠMYKOVÝ  
Je ideálny na ochranu drevených podláh a schodov, u 
ktorých je vyžadovaná zvýšená bezpečnosť proti pošmyk-
nutiu. 
Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 25 l 
Odtieň: bezfarebný 3088 protišmykový polomat  
            bezfarebný 3089 protišmykový extra polomat 

 

Tvrdý voskový olej FAREBNÝ 
Vytvorí transparentne farebný odtieň na drevených podla-
hách. Druhý náter s OSMO Tvrdý voskový olej transparent-
ným.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 3040 transparentne biely, 3067 svetlo šedý,  
3071 medový, 3072 jantárový, 3073 hnedá zem, 3074 grafit, 3075 
čierny 

 

Tvrdý voskový olej EFEKT 
Optimálny pre dekoratívne zušľachtenie tmavých drevených 
podláh alebo drevených podláh opatrených tmavým základ-
ným náterom.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 3091 strieborný, 3092 zmatý   

 

Tvrdý voskový olej EFEKT natural 
Transparentný, matný náter na podlahy, ktorý kombinuje 
výhody prírodných olejov a voskov a vytvára takmer nevidi-
teľnú povrchovú úpravu.   
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 3041 natural 

 

Čistý vosk 
Bezfarebný, hodvábne matný, určený na ošetrenie všetkých 
typov drevených podláh, stropné a stenové obloženie, 
povrch nábytku a hračiek.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 1101 bezfarebný 

 

Ochrana dreva 4006 
Impregnácia bez biocídov, určená najmä pre aplikáciu vo vlhkých 
priestoroch a miestnostiach. Číra impregnácia dreva je na báze 
prírodných olejov, voskov bez biocídov a konzervačných látok. 
Preventívne chráni drevo proti modraniu a proti plesňovým hubám 
narušujúcim náter.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 4006 bezfarebný 

 

Dekoračný vosk transparentný 
Hodvábne lesklý náter pre interiér. Ľahkým preleštením sa 
získa väčší stupeň lesku. Štruktúra dreva a žilkovanie 
ostáva zdôraznené.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 3101 bezfarebný, 3102 buk ľahko parený,  
3103 dub svetlý, 3111 biely, 3118 šedý granit, 3119 hodvábne šedý, 
3123 zlatý javor, 3136 breza, 3137 čerešňa, 3138 mahagón, 3143 
koňak, 3161 ebenové drevo, 3164 dub, 3166 orech, 3168 dub 
antický    

 

Dekoračný vosk intenzívny 
Intenzívne tónovaný náter pre interiér. Je vodo odpudivý a 
oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 3186 biely matný, 3104 červený RAL 3000, 3105 žltý RAL 
1021, 3125 modrý RAL 5010, 3131 zelený RAL 6029, 3132 šedobé-
žový RAL 1019, 3169 čierny 3172 hodváb, 3181 kremeň, 3188 sneh  

 

Jenorázová lazúra HS Plus 
Má nízky obsah rozpúšťadiel, neobsahuje biocídne zložky a 
konzervačné činidlá. Má vysoký obsah sušiny, je vysoko 
výdatná. Jedným náterom v tenkej vrstve sa dá získať 
optimálna ochrana povrchu.   
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 9211 smrek biely, 9212 strieborný topoľ, 9221 borovica, 
9232 mahagón, 9234 škandinávska červená, 9235 červený céder, 
9236 červený smrek, 9241 dub, 9242 jedľovo zelená, 9261 orech, 
9262 tík, 9264 palisander, 9271 ebenové drevo   
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Vidiecka farba 
Umožňuje drevu dý-
chať, obmedzuje napú-
čanie a vysušovanie 
dreva. Prekrýva prirodzenú farbu dreva, ale zanechá jeho 
štruktúru.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 2101 biely, 2203 smrekovo žltý, 2204 slonová kosť, 2205 
slnečno žltá, 2308 nordicky červený, 2310 céder, 2311 karmínovo 
červený, 2404 jedľovo zelený, 2501 labrador modrý, 2506 kráľovský 
modrý, 2507 holubí modrý, 2606 stredne hnedý, 2607 tmavo hnedý, 
2703 čierno šedý, 2704 kamenne šedý, 2708 pieskovo šedý, 2716 
antracitovo šedý RAL 7016, 273 svetlo šedý, 2742 cestne šedý 

  

Olejové  
moridlo 
Transparentný alebo 
intenzívne zafarbený základný náter pre všetky drevené 
podlahy a nábytok. Odpudzuje vodu, je nenáchylný k zašpi-
neniu. Osmo Olejové moridlo je odolné voči vínu, pivu, 
kolovým nápojom, káve, čaji, ovocnej šťave, mlieku a vode.   
Balenie: 0,5 l / 1,0 l / 2,5 l 
Odtieň: 3501 biely, 3512 strieborno šedý, 3514 grafit, 3516 jatoba, 
3518 svetlo šedý, 3519 natural, 3541 havana, 3543 koňak, 3564 
tabak, 3590čierny 

 

Farebný olej 
Vysoko kvalitný 
pigmentový základ 
bez obsahu rozpúš-
ťadiel pre profesionálnych podlahárov. Olej je vhodný pre 
všetky drevené podlahy vyrobené z drevín rastúcich v 
našom regióne. Spotreba: 1 l - 1x náter - cca 50 - 60 m2    
Balenie: 1,0 l 
Odtieň: 5411 biela, 5412 strieborný, 5413 biela intenzívna, 5414 
grafit, 5415 dymový, 5146 jatoba, 5417 čierna intenzívna, 5436 
karamel, 5437 piesok, 5441 havana, 5443 koňak, 5464 tabak, 5468 
antik  

             

 

Vosk do vnútorných priestorov 
Hodvábne matný, odolný náter voskového vzhľadu pre 
použitie do interiéru. Štruktúra dreva ostáva viditeľná, 
povrch je príjemný na dotyk.   
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 7393 biely transparentný, 7394 biely krycí 

 

Uviwax UV-ochrana 
Chráni lignín v dreve pred škodlivým UV žiarením. Prirodze-
né žltnutie dreva je výrazne znížené a prirodzený, tón dreva 
sa zachováva dlhšie. Osmo Uviwax® UV ochrana je vodo-
odpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný po-
vrch.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l /25 l 
Odtieň: 7200 bezfarebný, 7266 biely smrek  

 

Top olej 
Špeciálna kombinácia oleja a vosku na bezfarebnú úpravu 
povrchu nábytku a pracovných dosiek (napr. kuchynských). 
Odpudzuje vodu a nečistoty. Silne zaťažované miesta alebo 
poškodenia stačí len jednoducho očistiť a pretrieť.    
Balenie: 0,5 l  
Odtieň: 3058 bezfarebný matný, 3061 agát, 3068 natural, 3028 
bezfarebný hodvábny polomat  

 

UV ochranný olej bezfarebný 
Polomatný, bezfarebný náter na drevo do vnútorného aj 
vonkajšieho prostredia s mimoriadne mnohostrannými 
možnosťami využitia.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 410 bezfarebný 

 

Dekoračný protišmykový vosk k aplikácii 
striekaním 
Rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porov-
naní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomer-
nejšiu farbu a harmonický vzhľad. 
Balenie: 2,5 l / 10 l  
Odtieň: 3009 bezfarebný polomat proti šmyk R9 

 

Dekoračný čierny krycí vosk k aplikácii strie-
kaním 
Rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porov-
naní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomer-
nejšiu farbu a harmonický vzhľad. 
Balenie: 2,5 l / 10 l  
Odtieň: 3013 čierny krycí 

 

Dekoračný biely krycí vosk k aplikácii strie-
kaním 
Rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porov-
naní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomer-
nejšiu farbu a harmonický vzhľad. 
Balenie: 2,5 l / 10 l  
Odtieň: 3012 biey krycí 

 

Dekoračný biely transparentný vosk k apli-
kácii striekaním 
Rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porov-
naní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomer-
nejšiu farbu a harmonický vzhľad. 
Balenie: 2,5 l / 10 l  
Odtieň: 3066 biely transparentný 

 

Dekoračný vosk NATURAL k aplikácii strie-
kaním 
Rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porov-
naní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomer-
nejšiu farbu a harmonický vzhľad. 
Balenie: 2,5 l / 10 l  
Odtieň: 3010 natural 
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Reparačná pasta na drevo 
Určená na opravy malých trhlín a škár v dreve. Pasta rýchlo 
usýcha. Po dôkladnom uschnutí a prebrúsení je možné ju 
pretierať Osmo nátermi.  
Balenie: 100 g  
Odtieň: 7300 biela, 7301 buk, 7302 smrek/borovica, 703 mahagón, 
7304 dub 

  

Tmel na drevo 
Polymérna disperzia pre tmelenie prasklín a škár brúsených 
parkiet. Extrémne vysoká tmeliaca schopnosť, krátka doba 
schnutia a dobrá brúsiteľnosť. Kombinuje sa s prachom z 
brúsenia a tým je možné dosiahnuť rovnaký farebný odtieň 
ako podkladový materiál.   
Balenie: 5 l 
Odtieň: 7350 bezfarebný 

 

Vosková údržba a čistiaci prostriedok 
Číry prípravok na báze vosku na regeneráciu a drevených 
plôch ošetrených Osmo tvrdý voskový olej a voskovaných 
drevených povrchov vo vnútorných priestoroch.     
Balenie: 400 ml sprej / 0,5 l / 1,0 l 
Odtieň: 3029 bezfarebný,  3087 biely 

             

 

Wisch-fix 
Vysoko účinný čistiaci koncentrát vyrobený na prírodnej 
báze. Je určený na pravidelnú údržbu a čistenie olejova-
ných a voskovaných drevených podláh. Obsahuje mydlá na 
báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá. Pravi-
delné používanie Osmo Wisch-Fix vytvára ľahko udržiava-
teľný, hladký nekĺzavý povrch.  
Balenie: 1 l / 5 l / 10 l  
Odtieň: bezfarebný 

 

Čistič sprej  
Rozprašovací roztok, pripravený na každodenné čistenie a 
starostlivosť. Špeciálne vyvinutý pre drevené povrchy 
ošetrené olejom. Obsahuje mydlá na báze prírodných 
olejov. Drevo pri čistení nevysychá.   
Balenie: 0,5 l 
Odtieň: bezfarebný  

 

Intenzívny čistič drevených podláh 
vysoko účinný ľahko alkalický špeciálny čistič, na odstraňo-
vanie organických a anorganických nečistôt vo vnútorných 
a vonkajších priestoroch. Ideálny na intenzívne čistenie 
olejovaných a voskovaných drevených povrchov, ošetre-
ných náterovými hmotami Osmo.    
Balenie: 1 l / 5 l  
Odtieň: bezfarebný  

 

Sada na údržbu podlahy 
Ideálna na čistenie a údržbu drevených podláh, ktoré majú 
povrchovú úpravu OSMO Tvrdým voskovým olejom. 
Wisch-Fix koncentrát na čistenie a údržbu 1 l 
Vosková údržba a čistiaci prostriedok sprej 0,4 l 
Utierky na nanášanie prostriedkov 3 kusy 
Návod na údržbu  
Balenie: sada  

 

Tužidlo pre Tvrdý voskový olej EXPRESS 
Číre, polyizokyanátové tužidlo pre urýchlenie doby schnutia. 
Doba schnutia cca 1 - 2 hod.  
Balenie: 0,15 l  
Odtieň: 6632 

 

Tužidlo pre Olejové moridlo 
Celé balenie tužidla zmiešajte s OSMO - Olejové moridlo 1 
l. Doba spracovania je pri použití tužidla skrátená na približ-
ne 60 minút.   
Balenie: 0,06 l  
Odtieň: 6631 

 

Údržbový olej 
Ideálny pre údržbu a oživenie povrchov. Je to číra, rýchlos-
chnúca povrchová úprava dreva pre olejované a voskované 
drevené podlahy. Podlaha oživená Osmo Údržbovým 
olejom je menej náročná na renováciu. Oživí zvetralé a 
matné podlahy.  
Balenie: 1,0 l / 2,5 l / 10 l 
Odtieň: 3079 bezfarebný matný, 3081 bezfarebný hodvábny polo-

 

Údržbový olej protišmykový  
Ideálny pre údržbu a oživenie povrchov. Je to číra, rýchlos-
chnúca povrchová úprava dreva pre olejované a voskované 
drevené podlahy. Podlaha oživená Osmo Údržbovým 
olejom je menej náročná na renováciu. Oživí zvetralé a 
matné podlahy.  
Balenie: 1,0 l / 2,5 l / 10 l 
Odtieň: 3098 bezfarebný polomat protišmyk R9 

 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/260/osmo-reparacna-pasta-na-drevo
https://www.renojava.sk/p/262/osmo-tmel-na-drevo
https://www.renojava.sk/p/241/osmo-voskova-udrzba-a-cistiaci-prostriedok
https://www.renojava.sk/p/238/osmo-wisch-fix
https://www.renojava.sk/p/239/osmo-cistic-sprej-interier
https://www.renojava.sk/p/237/osmo-intenzivny-cistic-drevenych-podlah
https://www.renojava.sk/p/240/osmo-sada-na-udrzbu-podlahy
https://www.renojava.sk/p/222/osmo-tuzidlo-pre-tvrdy-voskovy-olej-expres
https://www.renojava.sk/p/228/osmo-tuzidlo-pre-olejove-moridlo-0-06-l
https://www.renojava.sk/p/234/osmo-udrzbovy-olej
https://www.renojava.sk/p/306/osmo-udrzbovy-olej-protismykovy


 

Ochranná olejo-
vá lazúra 
Dekoratívny, tran-
sparentný polomatný 
náter. Povrchová 
úprava obsahuje účinné zložky na preventívnu ochranu 
proti plesniam, riasam a hubám a po desaťročia sa osvedči-
la v extrémnych klimatických podmienkach.   
Balenie: 0,75 l / 2,5 l /  
Odtieň: 700 borovica, 701 bezfarebný matný, 702 smrek, 703 
mahagón, 706 dub, 707 orech, 708 tík, 710 pínia, 712 ebenové 
drevo, 727 palisander, 728 céder, 729 jedľovo zelený, 731 oregon 
pínia, 732 dub svetlý, 900 biely, 903 bazaltovo šedý, 905 patina, 906 
perlovo šedý, 907 kremenne šedý 

  

Ochranná ole-
jová lazúra 
efekt 
Dekoratívny, tran-
sparentný polomatný náter.  Povrchová úprava obsahuje 
účinné zložky na preventívnu ochranu proti plesniam, ria-
sam a hubám a po desaťročia sa osvedčila v extrémnych 
klimatických podmienkach.   
Balenie: 0,75 l / 2,5 l /  
Odtieň: 1140 strieborný agát, 1142 strieborný grafit, 1143 strieborný 
onyx 

 

Jenorázová 
lazúra HS Plus 
Má nízky obsah 
rozpúšťadiel, neob-
sahuje biocídne zložky a konzervačné činidlá. Má vysoký 
obsah sušiny, je vysoko výdatná. Jedným náterom v tenkej 
vrstve sa dá získať optimálna ochrana povrchu.   
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 9211 smrek biely, 9212 strieborný topoľ, 9221 borovica, 
9232 mahagón, 9234 škandinávska červená, 9235 červený céder, 
9236 červený smrek, 9241 dub, 9242 jedľovo zelená, 9261 orech, 
9262 tík, 9264 palisander, 9271 ebenové drevo  

 

UV ochranný 
olej 420 
Polomatný, bezfarebný náter na drevo do vonkajšieho 
prostredia s mimoriadne mnohostrannými možnosťami 
využitia. Náter nepraská a neodlupuje sa. Je vybavený 
aktívnymi prísadami proti plesniam, riasam a hubám.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 25 l  
Odtieň: 420 bezfarebný 

 

UV ochranný 
olej farebný 
Rozprašovací roztok, pripravený na každodenné čistenie a 
starostlivosť. Špeciálne vyvinutý pre drevené povrchy 
ošetrené olejom. Obsahuje mydlá na báze prírodných 
olejov. Drevo pri čistení nevysychá.   
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 424 smrek/jedľa, 425 dub, 426 červený smrek, 427 dougla-
ska, 428 céder, 429 natural 

 

Vidiecka farba 
Umožňuje drevu dýchať, obmedzuje napúčanie a vysušova-
nie dreva. Prekrýva prirodzenú farbu dreva, ale zanechá 
jeho štruktúru.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 2101 biely, 2203 smrekovo žltý, 2204 slonová kosť, 2205 
slnečno žltá, 2308 nordicky červený, 2310 céder, 2311 karmínovo 
červený, 2404 jedľovo zelený, 2501 labrador modrý, 2506 kráľovský 
modrý, 2507 holubí modrý, 2606 stredne hnedý, 2607 tmavo hnedý, 
2703 čierno šedý, 2704 kamenne šedý, 2708 pieskovo šedý, 2716 
antracitovo šedý RAL 7016, 273 svetlo šedý, 2742 cestne šedý 

 

Terasový olej 
Transparentný polomatný náter, ktorý je vysoko odolný voči 
rôznym poveternostným podmienkam. Povrch je zvlášť 
nenáročný na údržbu. Povrchová úprava umožňuje drevu 
dýchať a obmedzuje praskanie a napučanie dreva.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 004 douglasie , 006 bangkirai, 007 tík bezfarebný, 009 
červený smrek, 010 termo drevo, 013 garapa, 014 massaranduba, 
016 bangkirai tmavý, 019 terasový šedý, 021 dub bahenný 

 

Protišmykový terasový olej 
Obsahuje špeciálne, vysoko zahustené organické protišmy-
kové prísady, ktoré sú rovnomerne rozdelené v nátere a po 
uschnutí pôsobia protišmykovo, s účinnosťou R10.  
Spotreba: 1 l - 1x náter - cca 24 m2 
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 430 bezfarebný 

 

Impregnácia dreva WR 4001 
Bezfarebný ochranný náter na drevo, na použitie v exteriéri. 
Účinne pôsobí ako prevencia pred škodlivými organizmami, 
zabraňuje hnilobe dreva, modraniu dreva a napadnutiu 
drevokazným hmyzom. Umožňuje drevu dýchať, obmedzuje 
napúčanie a vysušovanie dreva.  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 25 l  
Odtieň: 4001 bezfarebný 

 

Biela krycia farba na drevo 
Hodvábne lesklý náter na drevo s bezkonkurenčnou trvanli-
vosťou. Má vysoký podiel sušiny, až 85 %. Tým sa dosiah-
ne veľmi vysoká trvanlivosť a výdatnosť náteru. Uschnutý 
náter je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom a UV 
žiareniu. Nepraská, neolupuje sa a netvorí šupinky.  
Spotreba: 1 l - 1x náter - cca 20 m2  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: 2104 biela 

 

Vosk na rezné hrany 
Špeciálny prípravok na ochranu rezných hrán proti nasiaka-
vosti vlhkosti a tvorbe prasklín. Minimalizuje nasávanie 
vody, ale aj vysušovanie rezných hrán. Chráni drevo zvnút-
ra, pretože dochádza ku kapilárnemu vstrebávaniu. Zabra-
ňuje napučaniu a vysychaniu dreva a obmedzuje výron 
látok obsiahnutých v dreve.  
Balenie: 0,375 l  
Odtieň: 5735 bezfarebný 

 

Priemyselná lazúra 
Dekoratívny náterový systém na drevo do vonkajších pries-
torov, ktorý zvýrazňuje štruktúru dreva. Lazúra odpudzuje 
vodu a je vysoko odolná voči poveternosti a UV žiareniu. 
Drevo môže dýchať. Vlhkosť môže unikať. Zosychanie je 
obmedzené.   
Balenie: 2,5 l / 8 l 
Odtieň: 5000 bezfarebný, 5701 borovica, 5702 dub, 5705 červený 
smrek, 5709 teak, 5710 smrek, 5729 céder, 5901 biely 
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Odšeďovač gél 
Vysoko účinný čistiaci gél, na očistenie zašednutého dreva 
vo vonkajších priestoroch. Odstraňuje šednutie dreva, je 
hustej konzistencie a preto nesteká a nekvapká.  
Balenie: 0,5 l / 2,5 l /  5 l / 10 l 
Odtieň: 6609 bezfarebný 

  

Sada na odstránenie živice 
Slúži k pohodlnému odstráneniu živice bez poškodenia 
náteru. Ak máte záhradný nábytok alebo konštrukcie z 
drevín, u ktorých je vytekanie živice vplyvom slnečného 
žiarenia bežný jav - borovica. 
Balenie: sada 
odstraňovač živice 0,1 l  
3 bavlnené handričky / škrabka / návod   
3 TouchUp - matný, hodvábne matný   

 

Olej na záhradný nábytok sprej 
Bezfarebný olej, s ktorým sa ľahko pracuje. Preniká hlboko 
do dreva, zabraňuje napučaniu a vysúšaniu dreva. Nepras-
ká, neolupuje sa a netvorí šupinky. Pre obnovenie náteru 
stačí povrch bez potreby prebrúsenia jednoducho prestrie-
kať.  
Balenie: 0,4 l sprej  
Odtieň: 008 bezfarebny 

 

Sada na údržbu záhradného nábytku 
Špeciálny gél - odšeďovač dreva, čistí a oživuje 
teakový sprej - chráni, udržuje a skrášľuje drevo, odpudzuje 
vodu a nečistoty 
brusné rúno 
stredne tvrdý kartáč 
návod 
Balenie: sada 

 

Čistič drevených terás 
Vysoko účinný čistiaci koncentrát, vhodný na čistenie neo-
šetrených, ale aj naolejovaných drevených terás.  
Spotreba: 1 l cca 30 až 100 m2 
Balenie: 1 l / 5 l  
Odtieň: 8025 bezfarebný 

 

WPC a BPC čistič kompozitných terás 
Vysoko účinný ľahko alkalický čistič na odstraňovanie 
nečistôt v exteriéri. Čistí kompozitné materiály na báze 
drevo-plast, napr. na terasové dielce. 
Balenie: 1 l / 5 l  
Odtieň: 8021 bezfarebný 

 

 

Gard clean odstraňovač zeleného povlaku  
vysoko účinný čistiaci a dezinfekčný koncentrát, špeciálne 
vyvinutý na bezproblémové odstránenie zeleného povlaku a 
pod., na ošetrených a neošetrených povrchoch dreva.  
Balenie: 1  l / 5 l  
Odtieň: 6606 bezfarebný 

 

Čistič sprej exteriér  
rozprašovací roztok, pripravený na každodenné čistenie a 
starostlivosť. Špeciálne vyvinutý pre drevené povrchy 
ošetrené olejom. Obsahuje mydlá na báze prírodných 
olejov. Drevo pri čistení nevysychá. Rozpustné látky vo 
vode znižujú tvorbu škvŕn a nevytvárajú na ploche žiadne 
vrstvy.  
Balenie: 50 ml  

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/257/osmo-odsedovac-dreva-gel
https://www.renojava.sk/p/257/osmo-odsedovac-dreva-gel
https://www.renojava.sk/p/263/osmo-sada-na-odstranovanie-zivice
https://www.renojava.sk/p/245/osmo-olej-na-zahradny-nabytok-sprej
https://www.renojava.sk/p/246/osmo-sada-na-udrzbu-zahradneho-nabytku
https://www.renojava.sk/p/255/osmo-cistic-drevenych-teras
https://www.renojava.sk/p/256/osmo-wpc-bpc-cistic-kompozitnych-teras
https://www.renojava.sk/p/258/osmo-gard-clean-odstranovac-zeleneho-povlaku
https://www.renojava.sk/p/258/osmo-gard-clean-odstranovac-zeleneho-povlaku
https://www.renojava.sk/p/259/osmo-cistic-sprej-exterier


   

Super pad 95 x 155 mm 
Biely pad pre ručné spracovanie pigmentov a optimálny 
výsledok.  
Červený pad   pre ručné dokonale vyhladenie dreveného 
povrchu. Pre stredne tvrdé dreviny.  
Zelený pad  pre spracovanie olejov s pridaním tužidla, 
resp. veľmi tvrdé dreviny (palisander, merbau, wenge)  
Balenie: 1 ks 

 

Nanášacie rúno na olejové farby 
Či už pracujete v exteriéri alebo interiéri, rúno Vám urýchli 
prácu a nanesie rovnomernú vrstvu náteru. Prestávky 
medzi nátermi - nechajte rúno v igelitovom vrecku, čím 
zamedzíte prístupu vzduchu; následne rúno nezatvrdne a 
môžete ho použiť pre ďalší náter.   
Balenie: 1 ks 

 

 

Pad pre nábytkárov 150 mm 
Biely, červený, zelený.  
Balenie:  1 ks 
Šírka: 25 mm /  50 mm / 60 mm / 100 mm 

 

Valček 100 mm 
Balenie: 2 ks 
Šírka 100 mm 

 

Ručný držiak na pad 85 x 135 mm 
Balenie: 1 ks 

 

 

Náhradný valček vo fresch boxe 
Balenie: 1 ks 
Šírka: 250 mm 

 

Sada na podlahy s valčekom  
vanička pre farbu 
valček z mikrovlákna 250 mm 
konštrukcia uchytenia valčeka 
jednorázové vložky pre vaničku 3x 
Balenie: sada  

 

Vymeniteľné vložky pre vaničku 
Balenie: 5 ks  
Rozmer:  15 x 30 cm / 35 x 36 cm 
 

 

Vanička basic 
Balenie: 1 ks  
Rozmer:  15 x 30 cm / 35 x 36 cm 

 

Teleskopická tyč 
Vysoko kvalitná hliníková konštrukcia v kombinácii s plas-
tom, 
nastaviteľná dĺžka od 120 cm do 200 cm 
Balenie: 1 ks  

 

Super pad 120 x 250 mm 
Biely pad pre ručné spracovanie pigmentov a optimálny 
výsledok.  
Červený pad   pre ručné dokonale vyhladenie dreveného 
povrchu. Pre stredne tvrdé dreviny.  
Zelený pad  pre spracovanie olejov s pridaním tužidla, 
resp. veľmi tvrdé dreviny (palisander, merbau, wenge)  
Balenie: 1 ks 

Štetec plochý 
Vhodný pre aplikáciu všetkých náterov na olejovej báze.  
Balenie:  1 ks 
Šírka: 25 mm /  50 mm / 60 mm / 100 mm 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/287/osmo-superpad-obdlznikovy-95-x-155-mm
https://www.renojava.sk/p/288/osmo-nanasacie-runo-na-olejove-farby
https://www.renojava.sk/p/298/osmo-valcek-100-mm-2-ks
https://www.renojava.sk/p/286/osmo-rucny-drziak-na-pad
https://www.renojava.sk/p/274/osmonahradne-valceky-z-mikrovlakna-pre-sadu-k-valcekovaniu-a-natieraniu-podlah
https://www.renojava.sk/p/273/osmo-sada-na-podlahy-s-valcekom-z-mirovlakna-v-sirke-250-mm
https://www.renojava.sk/p/275/osmo-vymenitelne-vlozky-pre-vanicku-valcekovania
https://www.renojava.sk/p/299/osmo-vanicka-basic
https://www.renojava.sk/p/271/osmo-teleskopicka-tyc
https://www.renojava.sk/p/277/osmo-superpad-120x250-mm
https://www.renojava.sk/p/285/osmo-stetec-plochy-originalny
https://www.renojava.sk/p/300/osmo-pady-pre-nabytkarov


 

Kartáč pre podlahy 
Vhodný pre aplikáciu finálnych olejových náterov na dreve-
né podlahy. Konštrukčne vhodná pre OSMO Teleskopickú 
tyč.   
Balenie:  1 ks 

  

Držadlo na pad s kĺbom  
Na nasadenie teleskopickej tyče. 
Balenie: 1 ks 

 

Miešacie drievko 
Správna voľba pre dobré premiešanie olejov, voskov a 
pigmentov náteru.  
Balenie: 1 ks 

 

 

Čistič štetcov a riedidlo 
Slúži pre vyčistenie pracovného náradia.  
Balenie: 1 l 
 

  

Sprej mop 
Komfortný systém pre vytieranie a údržbu podlahy. 
Balenie: 1 ks 

 

Kartuš pre sprej mop  
Balenie: 750 ml 
 

 

Dvojitá stierka 270 mm 
k rovnomernému nanášaniu OSMO náterov.  
Balenie: 1 ks 

 

Profi stierka 500 ml 
Stierka má kĺb a rukoväť čím dosiahnete rozotrenie náteru 
do všetkých strán a zároveň je práca šetrnejšia k chrbátu.   
Balenie: 1 ks  

 

Kartáč na čistenie terás s držiakom 
Ergonomický dizajn, dobrá pracovná efektivita.   
Balenie: ks  
Šírka: 150 mm 

Čistiaci set na podlahy (4 dielny) 
Hlava mopu s konektorom pre nasadenie OSMO - TELES-
KOPICKEJ TYČE (tyč je potrebné zakúpiť samostatne) 
Návlek pre mop určený k vytieraniu prachu 
Návlek pre mop určený k vlhkému čisteniu a údržbe podláh, 
odporúča sa predovšetkým s OSMO - WISCH FIX a vodou 
Návlek pre mop z aktívnych vlákien k oživeniu podlahy 
Balenie: sada  

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/272/osmo-kartac-pre-natieranie-podlah
https://www.renojava.sk/p/276/osmo-drzadlo-na-pad-s-klbom-na-nasadenie-teleskopickej-tyce
https://www.renojava.sk/p/280/osmo-cistic-stetcov
https://www.renojava.sk/p/279/osmo-miesacie-drievko
https://www.renojava.sk/p/278/osmo-kartac-na-cistenie-teras-s-drziakom
https://www.renojava.sk/p/290/osmo-sprej-mop
https://www.renojava.sk/p/292/osmo-kartusa-pre-sprej-mop-750-ml
https://www.renojava.sk/p/294/osmo-cistiaci-set-na-podlahy-4-dielny
https://www.renojava.sk/p/283/osmo-dvojita-stierka
https://www.renojava.sk/p/284/osmo-profi-stierka-500-mm


   

ZINGASOLV 
Riedidlo pre systém ZINGA 
Balenie: 1,0 l / 5,0 l 

 

ALU ZM 
Rýchloschnúca jednozložková náterová hmota s obsahom 
hliníka. Suchý film obsahuje vysoký podiel hliníkového 
farbiva a nízky podiel akrylovej živice. 
Balenie: 1,0 l / 2,5 l / 5,0 l 

 

ZINGASPRAY 
Antikorózny ochranný náter v spreji obsahujúci 96% zinku. 
Vhodný okrem iného aj na rýchle opravy poškodených 
pozinkovaných povrchov. 

  

 

ALUSPRAY 
Rýchloschnúci jednozložkový metalický lak s hliníkovým 
vzhľadom v spreji. Suchý film obsahuje vysoký podiel hliní-
kového farbiva a nízky podiel akrylovej živice. 
Balenie: 500 ml 

 

ZINGALUSPRAY 
Obsahuje 92% zinku a 4% hliníka v suchej vrstve.  
Zingaluspray je ideálny na opravu a retušovanie poškode-
ných alebo starých hot-dip galvanizácií (žiarové zinkovanie 
ponorom v tavenine), Zingovaných alebo iných štruktúr 
ošetrených zinkom. 
Balenie: 500 ml 

 

AQUAZINGA 
Antikorózny, dvojzložkový, anorganicko vodný systém na 
báze zinku (odolný až do 600°C) na ochranu železných 
kovov s galvanickými vlastnosťami. Výborná a dlhodobá 
odolnosť voči koróznej agresivite atmosféry pri súčasnom 
pôsobení vysokých teplôt.  
Balenie: 25 kg 

 

ZINGACERAM HS 
2K vysoko sušinová hmota s vynikajúcou odolnosťou proti 
oderu a ochranou proti korózií.  
Balenie: 5 l (4 l + 1 l) / 20 l (16 l + 4 l) 
Odtieň: šedá  

 

1K vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová farba. Vynikajúca 
chemická odolnosť a odolnosť voči vode a korózii. Odporú-
čaná na oceľové prvky ponorené alebo vložené do zeme. 
Balenie: 1 l / 4 l / 10 l / 20 l 
Odtieň: čierna   

 

Železitá sľuda obsiahnutá v polyuretánovej farbe vytvára 
špeciálnu lamelovú štruktúru, ktorá pôsobí ako bariérová 
ochrana odolná voči korózii.  
Balenie: 1 l / 4 l / 10 l / 20 l 
Odtieň: sivá 

https://www.renojava.sk/p/167/zinga-antikorozna-ochrana
https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/169/alu-zm
https://www.renojava.sk/p/173/zingaspray
https://www.renojava.sk/p/171/aluspray
https://www.renojava.sk/p/172/zingaluspray
https://www.renojava.sk/p/170/aquazinga


    

175 ml sprej 
Určený na prípravu oceľových, pozinkovaných, silne skoro-
dovaných oceľových povrchov a tiež povrchov natretých 
dobre priľnavými nátermi pred aplikáciou nových nátero-
vých systémov.  
Balenie: 175 ml  

500 ml 
Určený na prípravu oceľových, pozinkovaných, silne skoro-
dovaných oceľových povrchov a tiež povrchov natretých 
dobre priľnavými nátermi pred aplikáciou nových nátero-
vých systémov.  
Balenie: 500 ml  

5 l 
Určený na prípravu oceľových, pozinkovaných, silne skoro-
dovaných oceľových povrchov a tiež povrchov natretých 
dobre priľnavými nátermi pred aplikáciou nových nátero-
vých systémov.  
Balenie: 5 l 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/324/ikorol-175-ml-sprej
https://www.renojava.sk/p/324/ikorol-175-ml-sprej
https://www.renojava.sk/p/324/ikorol-175-ml-sprej


 

ACRYL-SATIN 
Vodou riediteľný, hodvábne lesklý náter pre interiér aj 
exteriér. Je bez zápachu, je ľahko spracovateľný, vysoko 
výdatný náter. Zaschnutý náter je priedušný, vysoko elastic-
ký a pevný.  
Balenie: 1 l / 2,5 l 
Odtieň: biela 

  

RIEDIDLO HERBOL V40 
Vysoko kvalitné riedidlo pre syntetické náterové hmoty 
Herbol. Používa sa na riedenie náterov, prípadne na čiste-
nie náradia.  
Balenie: 0,7 l / 4,0 l 

 

 

   

PROTECTOR 
Špeciálny, farebný, silnovrstvý náter na ochranu a lepší 
vzhľad neželezných kovov (zinok, hliník, nerez, meď, mo-
sadz) a železných stavebných prvkov (dvere, mreže a 
pod.).  
Balenie: 0,75 l / 2,5 l  
Odtieň: medený, strieborný RAL 9006 

RADIATOR AF 
Biely bezaromátový lak na topné telesá s vysokou krycou 
schopnosťou. Rýchlo schne, odoláva teplotám do 180 °C, 
nežltne pri teplotách do 120 °C. 
Balenie: 0,75 l  
Odtieň: biela 

HERBOLUX PU-SATIN 
Vysoko odolný, ľahko tixotropný polyuretánový email na 
báze alkydových živíc. Výsledný náter má hodvábny lesk a 
obzvlášť vysokú kryciu schopnosť. Je vhodný do vnútorné-
ho aj do vonkajšieho prostredia, na kov a aj drevo ošetrené 
základným náterom na plasty   
Balenie: 0,75 l / 2,5 l 
Odtieň: biela 

HERBOLUX AQUA PU-SATIN 
Vysoko odolný, vodouriediteľný lak s vysokou povrchovou 
tvrdosťou. Výsledný náter má hodvábny lesk a obzvlášť 
vysokú kryciu schopnosť. Je výnimočne odolný voči zažlt-
nutiu. Je to ideálny medzináter a konečný náter do vnútor-
ného prostredia na drevo a aj na kov ošetrené základným 
náterom.  
Balenie: 0,75 L / 2,5 l 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/196/herbol-acryl-satin
https://www.renojava.sk/p/216/riedidlo-herbol-v40
https://www.renojava.sk/p/197/herbol-protector
https://www.renojava.sk/p/194/herbol-radiator-af
https://www.renojava.sk/p/191/herbol-herbolux-aqua-pu-satin
https://www.renojava.sk/p/190/herbol-herbolux-pu-satin


 

CASASANA 
Vysoko priedušná farba na steny v interiéri s vynikajúcimi 
tepelno-izolačnými a zvukovo-izolačnými vlastnosťami, 
odolná voči pare a vlhkosti.  
Balenie: 5l / 14 l  
Skladové číslo:  700395050 / 700395140  

   

  

BOEROBIANCO PLUS 
Matná vodou riediteľná farba. Vyznačuje sa dobrou krycou 
schopnosťou, vynikajúcou priedušnosťou a ľahkou aplikáci-
ou.   
Balenie: 5l / 14 l  
Skladové číslo:  700398050 / 700398140   

BELLARYA  
Hypoalergénna, umývateľná, interiérová, vodou riediteľná 
farba na steny, vyrobená bez pridaných prchavých organic-
kých zlúčenín s hypoalergénnymi osvedčeniami vydanými 
Di.S.E.M.  
Balenie: 5l / 14 l  
Skladové číslo:  700344050 / 700344140   

OPAKO  
Extra matná umývateľná interiérová farba na báze vody. Má 
vynikajúce plniace a krycie vlastnosti, môže byť použitá aj 
na pretieranie tapiet.  
Balenie: 10 l  
 

FONDO 2000 
spevňujúci základný náter na báze emulzie akrylových 
mikropolymérov. Malé častice pojiva vynikajúco prenikajú, 
minimalizujú absorpciu vody a vyrovnávajú oblasti s odliš-
nou absorpciou.  
Balenie: 5 l / 15 l 
Skladové číslo:  700364005 / 700364015  

 

CARTUN 
Extra matný vodou riediteľný náter, používaný špeciálne na 
sadrokartónové steny. Má vynikajúce krycie a vyrovnávacie 
vlastnosti.  Ideálny na maskovanie spojov. 
Balenie: 13 l  
Skladové číslo:  700371130  

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
http://www.renojava.sk/p/327/boero-casasana
http://www.renojava.sk/p/329/boero-bianco-plus
http://www.renojava.sk/p/328/boero-bellarya
http://www.renojava.sk/p/331/boero-opako
http://www.renojava.sk/p/330/boero-fondo-2000
https://www.renojava.sk/p/627/boero-cartun


 

HERBOPLUS 
Maliarska farba pre interiér, bez rozpúšťadiel, bez zmäkčo-
vadiel. Je matná, vodouriediteľná, trieda oteru za mokra 3 
podľa DIN EN 13300. Má veľmi dobré krycie schopnosti a je 
ľahko a racionálne spracovateľná.  
Balenie: 12,5 l  
 

   

  

ZENIT® PU 
špičková bezrozpúšťadlová farba bez prídavku rozpúšťa-
diel. Náter je vodou riediteľný, odolný voči pôsobeniu dezin-
fekčných prostriedkov, krycí a omývateľný. Trieda oteru za 
mokra 1 podľa DIN EN 13300.  
Balenie: 5l / 12,5 l  

CLASSIC INNENWEISS 
maliarska farba pre interiér, bez rozpúšťadiel, bez zmäkčo-
vadiel. Je matná, vodouriediteľná, odolná voči pôsobeniu 
dezinfekčných prostriedkov (Certifikát PILF), ekologická 
(Certifikát TÜV). Má veľmi dobré krycie schopnosti s je 
ľahko a racionálne spracovateľná. Je tónovateľná pomocou 
Herbol Color Service. Balenie: 2,5 l / 5l / 12,5 l  
 

METHACRYL SIEGEL 
Bezrozpúšťadlový, jednozložkový náter na báze vody na 
podlahy a steny v interiéri, napr. pivnice, sklady, dielne, 
balkóny, terasy. Výsledný vzhľad je dekoratívny, odolný a 
trvalo elastický aj pri nízkych teplotách. Je oderuvzdorný 
(trieda oderu DIN EN 13300).  Odoláva obvyklým chemiká-
liám.  
Balenie: 5l / 14 l  

ACRYL-CHIPS 
Sú akrylové lupienky v 8 farebných odtieňoch, pre vytvore-
nie individuálneho dekoratívneho povrchu, posypom do 
mokrej vrstvy Herbol Methacryl Siegel. Nasleduje náter 
Herbol PU Siegel (lesklý, pololesklý, protišmykový).  
Balenie: 1 kg 
 
 

 

PU SIEGEL 
Transparentný, vysoko odolný, nežltnúci polyuretánový lak. 
Je možné ho použiť aj ako bezfarebný náter v interiéri aj 
exteriéri na farebné akrylátové lazúry a na krycie disperzné 
nátery Balenie: 0,75 l / 2,5 l  

  

HERBOSIL 
Vysoko difúzna fasádna farba so schopnosťou prepúšťať 
vodnú paru, obohatená silikónovou živicou. Náter je matný. 
Ponúka vynikajúce prekrytie zŕn, napr. pri hrubých omiet-
kach, je veľmi dobre priľnavý na minerálne podklady, ako sú 
silikátové, disperzné a disperzno-silikátové farby a omietky 
z umelej živice.  
 Balenie: 5l / 12,5 l  

HERBOCRYL 
Matná, vodou riediteľná fasádna farba na akrylátovej báze. 
Náter veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom, ne-
krieduje, je priepustný pre vodnú paru a odoláva výfukovým 
plynom.  
Balenie: 12,5 l 
 
 

 

HERBOXAN PLUS 
Vodou riediteľná, matná fasádna farba na báze siloxanovej 
živice s vysokou priepustnosťou pre vodné pary. Je vhodný 
na minerálne omietky, pieskovcové a tehlové steny, na 
neporušené zatepľovacie systémy, staré silikátové nátery a 
silikátové omietky, na disperzné nátery a umelé omietky.  
Balenie: 12,5 l  

  

SILIKAT FASSADENFARBE 
Fasádna farba na silikátovej báze podľa DIN 18363. Ob-
siahnuté pojivá a optimálnu kombináciu plnidiel, ktorá 
zaručuje spoľahlivé spojenie s podkladom. 
Poskytuje fasádam prirodzenú ochranu proti hubám, riasam 
a baktériám. Má vysokú priepustnosť a slabú nasiakavosť. 
Balenie: 5l / 12,5 l  
 

TIEFGRUND AQUA 
Bezrozpúšťadlová vodou riediteľná penetrácia s prídavkom 
silikónu. Egalizuje a vyrovnáva savosť poréznych, ľahko 
spieskovatelých omietok a starých skriedovatelých náterov 
vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.   
Balenie: 5 l / 10 l 
 
 

 

SILIKAT FIXATIV 
Penetračný prípravok na báze draselného vodného skla. Je 
bez rozpúšťadiel, vodouriediteľný, vhodný na zjednotenie 
nasiakavosti poréznych a ľahko spieskovatelých omietok 
alebo starých skriedovatených minerálnych náterov vo 
vnútornom aj vonkajšom prostredí.  
Balenie: 10 l 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/198/herbol-classic-herboplus-weiss
https://www.renojava.sk/p/199/herbol-zenit-pu
https://www.renojava.sk/p/200/herbol-classic-innenweiss
https://www.renojava.sk/p/213/herbol-methacryl-siegel
https://www.renojava.sk/p/215/herbol-acryl-chips
https://www.renojava.sk/p/187/herbol-pu-siegel
https://www.renojava.sk/p/202/herbol-herbosil
https://www.renojava.sk/p/203/herbol-herbocryl-fassadenfarbe
https://www.renojava.sk/p/205/herbol-herboxan-plus
https://www.renojava.sk/p/206/herbol-silikat-fassadenfarbe
https://www.renojava.sk/p/209/herbol-tiefgrund-aqua
https://www.renojava.sk/p/210/herbol-silikat-fixativ


 

FLUXAF PRO 
Veľmi účinný, číry odstraňovač farieb pre exteriér. 
Vďaka unikátnemu gélovému zloženiu je ľahké pracovať s 
ním aj na vertikálnych povrchoch.   
Balenie: 750 ml  

   

 

FLUXAF PRO-CLEAN 
Odstraňuje mastnotu a nečistoty vysokou rýchlosťou z 
prakticky všetkých tvrdých povrchov. Je biologicky odbúra-
teľný. Balenie: 1000 ml  
 

FLUXAF PVCu RESTORER  
Reštaurátor na vodnej báze, určený na odstraňovanie 
zakorenenej nečistoty, škvŕn od vody, pre zafarbené biele 
PVC okenné rámy, zárubne a lišty.  
Balenie: 500 ml  

FLUXAF SUPER 
pH neutrálny odstraňovač starých náterov, vhodný na 
odstránenie väčšiny druhov farieb z akéhokoľvek povrchu 
pri jednej aplikácií, neobsahuje žiadne nebezpečné kyseli-
ny, lúhy, parafíny ani konzervačné látky.  
Balenie: 500 ml  
Skladové číslo:  8717853120534    

 

 

FLUXAF GRAFFI CLEAN 
Vhodný pre odstránenie väčšiny druhov graffitov, fixiek, 
atramentu a žuvačiek z takmer všetkých povrchov v jednom 
kroku.  
Balenie: 500 ml  
Skladové číslo:  8717853120114  

FLUXAF GREEN 
Bezpečný, pH neutrálny odstraňovač starých náterov. 
Balenie: 500 ml  
 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/653/fluxaf-pro-0-75-l
http://www.renojava.sk/p/333/fluxaf-proclean-1-0-l
http://www.renojava.sk/p/334/fluxaf-pvcu-restorer-0-5-l
http://www.renojava.sk/p/335/fluxaf-super-0-5-l
https://www.renojava.sk/p/332/fluxaf-graffi-clean-0-5-l


 

SATAjet 5500 RP  
Tryska: 1,1 I / 1,2 I / 1,9 I / 1,4 I 
Tryska: 1,1 O / 1,2 O / 1,9 O / 1,4 O 
Balenie: STANDARD / DIGITAL s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l s 
otočným kĺbom 

  

SATAjet 5500 HVLP  
Tryska: 1,1 I / 1,2 I / 1,9 I / 1,4 I / 1,5 l 
Tryska: 1,1 O / 1,2 O / 1,9 O / 1,4 O / 1,5 O  
Balenie: STANDARD / DIGITAL s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l s 
otočným kĺbom 

 

SATAjet 5000 B RP  
Tryska: 1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,2W / 1,3 /  1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,5 
Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / 
s alebo bez otočného kĺbu / standars alebo digital 

 

SATAjet 5000 B HVLP  
Tryska: 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / WSB / 1,7 / 1,9 / 2,2 
Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / 
s alebo bez otočného kĺbu / standard alebo digital 

 

SATAjet 1000 B RP  
Tryska: 0,8 / 1,0 / 1,3 /  1,6 / 1,8 / 2,7 / 2,5 / 3,0 
Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / 
s alebo bez otočného kĺbu / standard alebo digital 

 

SATAjet 1000 B HVLP 
Tryska: 1,4 / 1,7 / 1,9 / 2,1 
Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / 
s alebo bez otočného kĺbu / standard alebo digital 

   

   

SATAjet 100 B F RP  
Tryska: 1,1UV / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0  
Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / 
bez otočného kĺbu / standard 

SATAjet 100 B HVLP  
Tryska: 1,4 / 1,7 / 1,9 / 2,1  
Balenie: s plastovou nádobkou 0,6 l / hliníková nádobka 0,75 l bez 
otočného kĺbu / standard  

SATA spray master RP 
Tryska: 1,2 / 2,0 / SM 
Striekacia pištoľ, viacúčelová, ideálna pre nanášanie vysoko viskóz-
nej hmoty.  

SATAminijet 4400 B RP  
Tryska: 0,5 /  1,4 / 1,6 / 0,8 SR /  1,0 SR / 1,2 SR 
Balenie: s RPS nádobkou 0,3 l (3 ks) / s plastovou nádobkou 0,125l  

SATAminijet 4400 B HVLP  
Tryska: 0,3 /  0,5 / 0,8 /  1,0 / 1,1 / 0,8 SR /  1,0 SR / 1,2 
SR / 1,4 SR 
Balenie: s RPS nádobkou 0,3 l (3 ks) / s plastovou nádobkou 0,125l  

SATA Adam 2 
Digitálny ukazovateľ tlaku. 
(nie je vhodné pre SATAminijet a SATAjet 5000 B).  

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/364/satajet-5000-b-rp
https://www.renojava.sk/p/371/satajet-5000-b-hvlp
https://www.renojava.sk/p/363/satajet-1000-b-rp
https://www.renojava.sk/p/373/satajet-1000-b-hvlp
https://www.renojava.sk/p/367/satajet-100-b-f-rp
https://www.renojava.sk/p/375/satajet-100-b-f-hvlp
https://www.renojava.sk/p/369/sata-spray-master-rp
https://www.renojava.sk/p/368/sataminijet-4400-b-rp
https://www.renojava.sk/p/376/sataminijet-4400-b-hvlp-hvlp-sr
https://www.renojava.sk/p/408/sata-adam-2-digitalny-ukazovatel-tlaku
https://www.renojava.sk/p/634/satajet-x-5500-rp
https://www.renojava.sk/p/364/satajet-x-5500-hvlp


 

Plastová nádobka 0,6 l   
K viacnásobnému použitiu. Vhodná pre nasledujúce strieka-
cie pištole SATA: SATAjet 5000 B / SATAjet 4000 B / SA-
TAjet 3000 B / SATAjet 2000 / SATAjet 1000 B / SATAjet 
100 B 

  

RPS nádobka 0,9 l 125 µm ploché sitko 
Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba 
tri časti: nádobka, veko, sito 

 

RPS nádobka 0,6 l 125 µm ploché sitko 
Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba 
tri časti: nádobka, veko, sito 

 

RPS nádobka 0,3 l 125 µm ploché sitko 
Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba 
tri časti: nádobka, veko, sito 

 

RPS nádobka minijet 0,3 l 125 µm ploché 
sitko 
Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba 
tri časti: nádobka, veko, sito 

 

RPS nádobka 0,9 l 200 µm zasúvacie sitko 
Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba 
tri časti: nádobka, veko, sito 

   

   

RPS nádobka 0,6 l 200 µm zasúvacie sitko 
Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba 
tri časti: nádobka, veko, sito 

RPS nádobka 0,3 l 200 µm zasúvacie sitko 
Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba 
tri časti: nádobka, veko, sito 

RPS nádobka minijet 0,3 l 200 µm zasúvacie 
sitko 
Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba 
tri časti: nádobka, veko, sito 

RPS 125 µm ploché sitko 
Balenie: 5 ks / 60 ks 

 
 

RPS 200 µm zasúvacie sitko 
Balenie: 5 ks / 100 ks 

125μm ploché sitko pre RPS nádobky s ob-
jemom 0,6 l a 0,9 l 
Balenie: 5 ks / 100 ks 

 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/393/sata-plastova-nadobka-0-6-l-k-viacnasobnemu-pouzitiu
https://www.renojava.sk/p/410/sata-rps-jednorazova-nadobka-standard-0-6-l-125-m-ploche-sitko
https://www.renojava.sk/p/411/sata-rps-jednorazova-nadobka-standard-0-9-l-125-m-ploche-sitko
https://www.renojava.sk/p/409/sata-rps-jednorazova-nadobka-standard-0-3-l-125-m-ploche-sitko
https://www.renojava.sk/p/417/sata-rps-jednorazova-nadobka-minijet-0-3-l-125-m-ploche-sitko
https://www.renojava.sk/p/414/sata-rps-jednorazova-nadobka-standard-0-9-l-200-m-zasuvacie-sitko
https://www.renojava.sk/p/413/sata-rps-jednorazova-nadobka-standard-0-6-l-200-m-zasuvacie-sitko
https://www.renojava.sk/p/412/sata-rps-jednorazova-nadobka-standard-0-3-l-200-m-zasuvacie-sitko
https://www.renojava.sk/p/418/sata-rps-jednorazova-nadobka-minijet-0-3-l-200-m-zasuvacie-sitko
https://www.renojava.sk/p/415/sata-125-m-ploche-sitko-pre-rps-nadobky
https://www.renojava.sk/p/416/sata-200-m-zasuvacie-sitko-pre-rps-nadobky
https://www.renojava.sk/p/632/sata-125CEBCm-ploche-sitko-pre-rps-nadobky-s-objemom-06-l-a-09-l
https://www.renojava.sk/p/632/sata-125CEBCm-ploche-sitko-pre-rps-nadobky-s-objemom-06-l-a-09-l
https://www.renojava.sk/p/415/sata-125-m-ploche-sitko-pre-rps-nadobky


 

SATA Tester vzduchu  
Skladové číslo: 156299 
 
 

  

SATA Ochranný overál  
Veľkosť: L - 50/52    skladové číslo: 143255 
             XL - 54/56  skladové číslo: 5470  

 

SATA Čistiaci a údržbový set 
Skladové číslo: 162628 

 

SATA Čistiaca kefka 
Balenie: 10 ks 
Skladové číslo: 6007 

 

SATA Čisiaca kefka dvojstranná  
Balenie: 10 ks 
Skladové číslo: 9209 

 

SATA Sada čistiacich ihiel  
Balenie: 12 ks 
Skladové číslo: 62174 

   

 

SATA Sada čistiacich ihiel  
Balenie: 36 ks 
Skladové číslo: 62174 

SATA Mazivo bez silikónu a kyselín 
Balenie: 100 ml 
Skladové číslo: 48173 

SATA Uhlíkový cartridge 
Skladové číslo: 13904 

SATA Miniodlučovač 
Miniodlučovač vody a kondenzátu, namontovaný priamo na 
prívod vzduchu do striekacej pištole. Tvorí medzikus medzi 
vzduchovou hadicou a striekacou pištoľou.  
Skladové číslo: 9878 

 

300 µm sitko 
Balenie: 10 ks 
Skladové číslo: 3988 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/403/sata-tester-vzduchu
https://www.renojava.sk/p/396/sata-ochranny-overall
https://www.renojava.sk/p/407/sata-cistiaci-a-udrzbovy-set
https://www.renojava.sk/p/400/sata-cistiaca-kefka-10-ks
https://www.renojava.sk/p/401/sata-cistiaca-kefka-dvojstranna-10-ks
https://www.renojava.sk/p/397/sata-sada-cistiacich-ihiel-12-ks
https://www.renojava.sk/p/398/sata-sada-cistiacich-ihiel-36-ks
https://www.renojava.sk/p/397/sata-sada-cistiacich-ihiel-12-ks
https://www.renojava.sk/p/402/sata-mazivo-100ml
https://www.renojava.sk/p/406/sata-miniodlucovac
https://www.renojava.sk/p/404/sata-uhlikovy-cartridge
https://www.renojava.sk/p/399/sata-sitko-300-m


 

STANDARD BLOCK 120 x 97 x 12 mm 
Pre použitie na drevo, farby a laky v spracovateľskom 
priemyselné, pre opravu a renováciu. Veľmi agresívne a 
robustné s jednotnou kvalitu povrchu   
Balenie:  1 ks 
 

  

STANDARD BLOCK 97 x 68 x 27 mm 
Pre použitie na drevo, farby a laky v spracovateľskom 
priemyselné, pre opravu a renováciu. Veľmi agresívne a 
robustné s jednotnou kvalitu povrchu   
Balenie:  1 ks 
 

 

STANDARD BLOCK 97 x 68 x 27 
KOMBI 
Pre použitie na drevo, farby a laky v spracovateľskom 
priemyselné, pre opravu a renováciu. Veľmi agresívne a 
robustné s jednotnou kvalitu povrchu   
Balenie:  1 ks 

 

BRÚSIVO A4 SIAWAT 230mm x 280mm 

  

ARCHA 70mm x 420mm 14 DIER 

 

KOTÚČ BEZ OTVOROV SIAAIR 150mm 

 

 

 

 

 

BRÚSIVO SIAFAST 150 mm 15 DIER 

 

 

 

 

 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/630/sia-standard-block-97-x-68-x-27-kombi
https://www.renojava.sk/p/320/sia-brusivo-a4-siawat-230mm-x-280mm
https://www.renojava.sk/p/319/sia-brusivo-siafast-150-mm-15-dier
https://www.renojava.sk/p/322/sia-archa-70-mm-x-420-mm-14-dier
https://www.renojava.sk/p/323/sia-kotuc-bez-otvorov
https://www.renojava.sk/p/628/sia-standard-block-120-x-97-x-12-m
https://www.renojava.sk/p/629/sia-standard-block-97-x-68-x-27


 

Brúsna žinka P100  
Rozmer 150 mm x 230 mm 
Balenie:  1 ks / 10 ks 
 

  

Brúsna žinka P320  
Rozmer 150 mm x 230 mm 
Balenie:  1 ks / 10 ks 

 

Brúsna žinka P600 
Rozmer 150 mm x 230 mm 
Balenie:  1 ks / 10 ks 

 

Brúsna žinka P4000 
Rozmer 150 mm x 230 mm 
Balenie:  1 ks / 10 ks 

  

Brúsna žinka P600 
Rozmer 150 mm kruh 
Balenie:  1 ks / 10 ks 

 

Brúsna žinka P4000 
Rozmer 150 mm kruh 
Balenie:  1 ks / 10 ks 

 

 

 

 

 

Brúsna žinka P320 
Rozmer 150 mm kruh 
Balenie:  1 ks / 10 ks 

 

 

 

 

 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/639/brusna-zinka-p100
https://www.renojava.sk/p/640/brusna-zinka-p320
https://www.renojava.sk/p/641/brusna-zinka-p600
https://www.renojava.sk/p/642/brusna-zinka-p4000-biela
https://www.renojava.sk/p/643/brusna-zinka-p320-cerveno-hneda
https://www.renojava.sk/p/644/brusna-zinka-p600-seda
https://www.renojava.sk/p/645/brusna-zinka-p4000-biela


 

Plechovka 0,1 l  
Rozmer plechovky: 56 / 55 mm 
 

  

Plechovka 0,25 l  
Rozmer plechovky: 75 / 77 mm 

 

Plechovka 0,5 l  
Rozmer plechovky: 99 / 82 mm 
Počet kusov v kartóne: 110  

 

Plechovka 0,75 l  
Rozmer plechovky: 99 / 119 mm 

 

Plechovka 1,1 l  
Rozmer plechovky: 99 / 162 mm 

 

Plechovka 2,5 l s úchytom 
Rozmer plechovky: 153 / 166 / 155 mm 
 

 

Plechovka 3 l bez úchytu 
Rozmer plechovky: 153 / 166 180 mm 
 

 

Plechovka 5,3 l s úchytom 
Rozmer plechovky: 183 / 195 218 mm 

 

Plechovka 10 l  
Rozmer plechovky: 290 / 248 265 mm 
Počet kusov v kartóne: 8 

 

Plechovka 15 l  
Rozmer plechovky: 280 / 300 / 265 mm 
Počet kusov v kartóne: 6 

 

Plechovka riedidlová 0,25 l  
Rozmer plechovky: 73 / 77 mm 
Počet kusov v kartóne: 230 

 

Plechovka riedidlová 0,5 l  
Rozmer plechovky: 73 / 140 mm 
Počet kusov v kartóne: 126 

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/646/plechovka
https://www.renojava.sk/p/646/plechovka
https://www.renojava.sk/p/646/plechovka
https://www.renojava.sk/p/646/plechovka
https://www.renojava.sk/p/646/plechovka
https://www.renojava.sk/p/646/plechovka
https://www.renojava.sk/p/646/plechovka
https://www.renojava.sk/p/646/plechovka
https://www.renojava.sk/p/646/plechovka
https://www.renojava.sk/p/646/plechovka
https://www.renojava.sk/p/649/plechovka-riedidlova
https://www.renojava.sk/p/649/plechovka-riedidlova


 

Plechovka riedidlová 1,0 l  
Rozmer plechovky: 99 / 149 mm 
Počet kusov v kartóne: 66 

   

   

   

   

CARFIT Miešací pomerový pohár 385 ml 
Vysokokvalitné plastové poháre odolné voči rozpúšťadlám s 
viečkami určené na miešanie laku s tvrdidlami a riedidlami v 
rôznych pomeroch. Umožňuje miešanie materiálov v nasle-
dujúcich objemových pomeroch 2: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 1, 6: 1, 7: 
1 a všeobecnej stupnice.  
Balenie: 385 ml / 750 ml / 1400 ml / 2300 ml (100 ks/kar) 
Počet kusov v kartóne: 200 

CARFIT Vrchnák pre pohár 385 ml 
Balenie: vrchnák 385 ml / 750 ml / 1400 ml / 2300 ml  

Netkaná textília  
Má protišmykový efekt a je určená na ochranu podlahových 
krytín pred ich znečistením a poškodením pri prevádzaní 
maliarskych a rekonštrukčných prác.  
fólia zabráni prieniku vlhkosti, čím podlahová krytina je 
dokonale chránená.  
Rozmer: 1 x 3 m / 1 x 10 m / 1 x 50 m 
 

     

https://www.renojava.sk/p/168/zingasolv
https://www.renojava.sk/p/649/plechovka-riedidlova
https://www.renojava.sk/p/428/carfit-miesaci-pomerovy-pohar?variant%5b84%5d=890
https://www.renojava.sk/p/429/carfit-vrchnak-pre-miesaci-pomerovy-pohar
https://www.renojava.sk/p/635/netkana-textilia
https://www.renojava.sk/p/650/plastova-flasa
https://www.renojava.sk/p/651/plastovy-kanister
https://www.renojava.sk/p/652/plastove-vedro




www.renojava.sk

Kontakt: 

RENOJAVA s.r.o. 

Bulharská 26 

080 01 Prešov  

 

e-shopy:

www.renojava.sk      

www.osmocolor.sk    
www.raptorslovensko.sk  
www.zinga.sk  

www stránky:

www.herbolslovensko.sk 

www.ikorol.sk 

www.naturalisoils.sk  

Spoločnosť RENOJAVA pôsobí na trhu od roku 1991. 

Predmetom podnikania je obchod s náterovými hmotami ako sú laky, vosky, oleje a moridlá na 

drevo, priemyselné náterové hmoty na konštrukcie, náterové hmoty na steny, fasády, produkty pre 

automobilový sektor a iné atypické a špeciálne dekoratívne a funkčné materiály. 

Vývoj firmy je charakteristický prispôsobovaním sa moderným potrebám zákazníka. Skvalitňu-

jeme, inovujeme a rozširujeme portfólio produktov. Vytvorili sme centrum komplexnej obsluhy 

zákazníka, t. j. nielen ponuka náterových hmôt, ale aj pomocné náradie, striekacia technika, 

nástroje pre aplikáciu náterov a tónovanie náterových hmôt podľa požiadaviek. 

Predávame výrobky pre profesionálov i bežných maloobchodných spotrebiteľov. 

Disponujeme firemnou predajňou v Prešove, rozvíjame obchodné aktivity cez vlastné e-shopy. 

Vybudovali sme veľkoobchod pokrývajúci nielen Slovensko, ale aj okolité štáty. Distribúciu pro-

duktov zabezpečujeme vlastnými dopravnými prostriedkami, ak je potrebné, využívame služby 

kuriérskych spoločností.

Nezabúdame ani na priemyselných spracovateľov ocele a dreva, ktorým dodávame náterové 

hmoty na mieru. Veľakrát s nami konzultujú aplikačné postupy, čím prispievame k rozvoju kvalit-

ných náterov a pomáhame firmám dosiahnuť najvyššiu kvalitu výsledných produktov. 

Expanziu firmy vedie prepracovaná stratégia inovácií. Doma i v zahraničí je RENOJAVA s.r.o. zá-

rukou spokojnosti, odbornosti, serióznosti a profesionálneho prístupu. Veľký dôraz je venovaný 

komunikácii a flexibilite služieb zákazníkom. 

Kontinuálna stabilita výkonov firmy RENOJAVA s.r.o. prináša vysoké nároky na zamestnancov. 

Poskytujeme im lukratívne pracovné podmienky, školenia, odbornú pomoc, technické vybave-

nie a možnosť prísť s dobrým nápadom, ktorý následne implementujeme. Väčšina pracovníkov 

prichádza do priameho kontaktu s klientmi, čím dokazujeme, že sa môžeme spoľahnúť na 

každého člena tímu. 

Ing. František Jaš, CSc.

konateľ a majiteľ spoločnosti 
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Obrázkové informácie a odtiene bez záruky.


