Jelmagyarázat
Felhasználási tulajdonságok

keverõszárral

kültérre

beltérre

kézzel
felhordható

padlófütéshez

színezhetõ

rugalmas

gazdaságos
kiszerelés

gomba- és
rovar ellen

vegyszerálló

vízzáró/
vízszigetelõ

ecsetelhetõ/
hengerelhetõ

fogazott
glettlappal

simítóvassal

görgõsszékálló

színazonos

több
komponensû

targoncaálló

géppel
felhordható

lég- és

vízlepergetõ

felhasználás
elõtt vízzel
higítandó

csiszolandó

páraáteresztõ

csepegés-

gyorsan

lemosható

mentes

kész

70 m2

1 rétegben

gazdaságos

fed

5l=50 m2

1 vagy maximum gazdaságos
2 rétegben fed

5l=70 m2

Fontos tudnivalók
A jelen ismertetõ a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. A felsorolt tulajdonságok szabványos
vizsgálatokon, gyakorlati tapasztalatokon és alkalmazástechnológiai próbákon alapulnak. Ajánlásaink,
anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az
anyag elõzetes kipróbálása alól. A munkakörülmények sokfélesége miatt a tényleges gyakorlati értékek
jelentõsen eltérhetnek a megadottól! Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni a vonatkozó
szabványokat, valamint az érvényben lévõ építészeti és mûszaki elõírásokat. A munkavégzés során tartsák be a mûszaki adatlapon található és a göngyölegcímkén is feltüntetett technológiai elõírásokat!
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a bevált minõség magyarul

magyar termék

Új diszperziós
termékcsalád

Festékek és felületkezelô anyagok
Termék neve

Projekt

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

– beltéri diszperziós falfesték
Projekt
Mészalapú, vízlepergetô,
kiváló páraáteresztô hófehér
gazdaságos, matt, jó pára- és légáteresztõ
homlokzatfesték
Vizes diszperziós mûgyanta alapú, fehér

4l

48

14 l

24

5l

48

14 l

24

5l

48

10 l

40

15 l

24

5l

48

10 l

40

beltéri falfesték

Mesterfesték

– magas minõségû beltéri falfesték

Mesterfesték
Mészalapú,
matt, jól vízlepergetô,
takar, rendkívül kiadós,
kiváló
páraáteresztô hófehér
jól színezhetõ
homlokzatfesték
Mûgyanta alapú, fehér beltéri falfesték. A bevonat pára- és légáteresztõ, szárazon dörzsölés álló.

Prémium

– kiváló minõségû beltéri falfesték
Prémium
kiváló fedõképesség, matt,
magas fehérség, extra színezhetõség
Mûgyanta alapú, fehér beltéri falfesték.
Rendkívül jól színezhetõ. A bevonat pára- és
légáteresztõ, szárazon dörzsölés álló.

Prémium-Mix – kiváló minõségû beltéri falfesték, bázis festék
Prémium-Mix
Mészalapú,
vízlepergetô, matt,
kiváló fedõképesség,
kiváló
páraáteresztô
magas
fehérség,hófehér
extra színezhetõség
homlokzatfesték
Mûgyanta alapú, fehér beltéri falfesték. Rendkívül jól színezhetõ. A bevonat pára – és légáteresztõ, szárazon dörzsölés álló.
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Termék neve

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

Homlokzatfesték – jó minõségû diszperziós homlokzatfesték
Homlokzatfesték
Mészalapú,
vízlepergetô,
matt, jó páraés légáteresztõ
kiváló
páraáteresztô
hófehér
idõjárásálló,
jól színezhetõ
homlokzatfesték
Jó minõségû diszperziós fehér homlokzatfes-

4l

48

14 l

24

5l

48

15 l

24

ték. Jól fedõ, idõjárásálló, kopásálló, vízlepergetõ, lég- és páraáteresztõ.

ProAkril

– kiváló minõségû akril homlokzatfesték
ProAkril
Mészalapú,
vízlepergetô,
matt, kopásálló,
kiváló
páraáteresztô
hófehér
idõjárásálló,
páraáteresztõ
homlokzatfesték
Prémium minõségû diszperziós fehér homlokzatfesték. Jól fedõ, idõjárásálló, kopásálló,
vízlepergetõ, lég- és páraáteresztõ.

ProAkril-Mix

– kiváló minõségû akril homlokzatfesték, bázis festék

ProAkril-Mix
Mészalapú,
vízlepergetô,
matt, kopásálló,
kiváló
páraáteresztô
hófehér
idõjárásálló,
páraáteresztõ
homlokzatfesték
Prémium minõségû diszperziós fehér homlok-

5l

48

10 l

40

5l

64

1l

408

zatfesték. Jól fedõ, idõjárásálló, kopásálló,
vízlepergetõ, lég- és páraáteresztõ.

Mesteralapozó 1:4

– univerzális mélyalapozó

Mesteralapozó 1:4
Mészalapú, vízlepergetô,
vakolaterõsítõ,
tapadást növelõ,
kiváló
páraátersztô hófehér
páraáteresztõ, gyorsan száradó
homlokzatfesték
Diszperziós kötõanyagot tartalmazó, univerzális mélyalapozó koncentrátum.

3

Termék neve

felhasználás

Toscana Univerzális Alapozó
Toscana
univerzális alapozó

Toscana Color

kiszerelés

anyagszükséglet

– diszperziós alapozó

Belés kültéri
falfesték, homlokzati vakolatok,
Mészalapú,
vízlepergetô,
beton,
továbbá
azbesztcement,
gipsz, mûkõ
kiváló páraáteresztô
hófehér
elemek
festés
elõtti,
pórustelítõ,
felületi
homlokzatfesték
szilárdságot növelõ, egyenletes szívóképességet
kialakító alapozásához alkalmazható vizes
diszperzió. Használata Toscana termékekkel
történõ felületképzés elõtt különösen ajánlott.
Beltérben max. 3-3,5-szeres, kültéren
max. 2-szeresére hígítható.

1l

(8) 408
0,1-0,15 l/m2

5l

64

1l

216

– minõségi beltéri falfesték

Toscana Color
(24 színben)

Vizes diszperziós beltéri falfesték, mely kiváló
Mészalapú, vízlepergetô,
fedõképességû, maximum
kiváló páraáteresztô hófehér
kettõ rétegben már teljes takarást biztosít.
homlokzatfesték
A bevonat jó lég- és páraáteresztõ, lemosható,
dörzsálló és könnyen tisztítható.
Dekoratív megjelenésû, matt, tartós felületet
biztosít. Környezetkímélõ, az egészségre
ártalmas anyagokat nem tartalmaz.
A termék a Toscana színkártya alapján tovább
színezhetõ.

2,5 l

0,05-0,07 l/m2

5l

K emikál Öko

64

Mészalapú, vízlepergetõ, kiváló páraáteresztõ
hófehér homlokzatfesték. Öntisztuló és csökkenti
az épület korróziós károsodását, védi az épület
állagát, ezért mûemlékek állagmegóvására
különösen javasolt. Oldószermentes, vízzel hígítható, környezetkímélõ.

14 l

24

0,15-0,35l/m2/réteg

– szilikátfesték

Soriszil alapozó

Soriszil
(fehér)

Soriszil
(keverôfehér)

4

80

– kültéri mészfesték

Kemikál ÖKO

Soriszil

csomagolási
egység/raklap

Kültérben és beltérben is alkalmazható, új vagy
régi habarcsvakolat, beton és azbesztcement
felületek festésére. Szilikátbázisú védô és díszítô
bevonat, sokféle színárnyalatra keverhetô,
könnyen tisztítható. Páraáteresztô képessége
kiváló. Vízzel hígítható, oldószermentes, nem
tûzveszélyes, tehát környezetkímélõ. A bevonat
tartós, dörzs- és idõjárásálló, egyenletes matt
felületû, ezért mûemlék- és mûemlék jellegû
építmények festésére is alkalmas, ahol a védõ
és díszítõ hatás egyaránt fontos.

10 l

40

4l

48

18 l

0,3-0,35 l/m2

24

4l

48

18 l

24

Termék neve

Akropol

kiszerelés

anyagszükséglet

1,6l = 2kg

fehér és erôs
színek:
0,15-0,25 l/m2

csomagolási
egység/raklap

– lábazat, beton, palafesték (UV álló)

Akropol
UV álló
(több színben)

Vliesin

felhasználás

Több színben gyártott díszítô és védô festék,
azbesztcement, beton, vakolat, „Betonyp”
felületekre, fôként kültéri igénybevételre.
Elsôsorban tetôfedô pala helyszíni festésére
készült, de jó kopásállósága következtében
épületlábazatokra is használható.
Vízzel higítható.

4l = 5 kg
15l = 19kg

pasztell színek:
0,3 l/m2

120
60
24

– homlokzati bevonat

Vliesin (fehér)

Vliesin (natúr fehér)

Bármilyen alapvakolat, hõszigetelõ rendszer és
beton felületek fedõrétegeként alkalmazható.
Mûgyanta bázisú, vizes diszperziós
homlokzatbevonó anyag. Rendkívül erõs,
tartós és rugalmas bevonatot képez, mely
áthidalja a kisebb repedéseket is. A csapóesõt
a
lepergeti,
de száraz idõben pórusai megnyílnak,
jó páraáteresztõ és már egy rétegben tökéletes
fedést biztosít.
Toscana színkártya alapján színezhetõ UV-álló
színezékkel.

4l
18 l

48

0,4-0,65 l/m2

24

4l

48

18 l

24

1l

(8) 408

Vliesin Fixatív – diszperziós alapozó koncentrátum
Vliesin
Fixativ

Homlokzati vakolatok, beton, továbbá
azbesztcement
, gipsz,beton,
mûkôtovábbá
elemek azbesztcement
festés elôtti,
Homlokzati vakolatok,
pórus
tömítõ,
felületi
szilárdságot
javító,
gipsz, mûkô elemek festés elôtti, pórustelítô,
egyenletes
szívóképességet
biztosító
felületi szilárdságot,
egyenletes
szívóképességet
alapozásához
alkalmazható
vizes diszperzió.
kialakító alapozásához
alkalmazható
vizes diszperzió
Használata
Használata Vliesin-nel
Vliesin-nel történô
történô festés
festés elôtt
elôtt
különösen
különösen ajánlott.
ajánlott. Beltéren max 6-szoros,
kültéren max 4-szeresre vízzel hígítható

5l
10 l

0,06-012 l/m3

64
40
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Termék neve

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

gombaölô:

(10) 420

3F ®® – penészgátló, belsô falfesték rendszer

3F® gombaölôszer

1. 3F® gombaölõ szer: Specifikus hatású gombaölõszer vizes oldata, alkalmas a falfelületen, vagy
annak pórusaiban lévõ penészgomba-fertõzések
elpusztítására.
A biocidokat biztonságosan alkalmazza!
Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és
a használati utasítást!

3F® alapozó

3F® festék

Cédrus

3. 3F® festék: Penészedés elleni adalékszereket,
vizes diszperziós mûgyanta kötõanyagot, fehér
pigmentet, töltõanyagot és egyéb adalékanyagokat tartalmazó beltéri falfesték. A festékbevonat
penészgombák megtelepedése ellen védett, páraés légáteresztõ, könnyen tisztítható, tartósan esztétikus felületet biztosít. Színezõpasztákkal színezhetõ (max. 2 tömeg % mennyiséggel).

1l

1l

0,25 l/m

2

alapozó:
0,25 l/m2

4l

(8) 408

(8) 408
64

festék:
1l

0,2 l/m2

4l

216
48

– fabevonó lazúr GAZDASÁGOS!

Cédrus
alapozó

Cédrus
bevonó
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2. 3F® alapozó: Jól beszívódó diszperziós kötõanyaga csökkenti és egyenletesebbé teszi az alapfelület szívóképességét, biztosítja az alap és a felületképzõ bevonat közötti kiváló tapadást, valamint
penészgátló funkciója is van.

0,5 l

Vizes, diszperziós, gomba- és rovarölõ szert
0,75 l
tartalmazó
pórustömítõ alapozó. Megfelelõ
tapadást biztosít a lazúrfestéknek.
dsjf.nffdgéhgfkjhgkféjhg éhgékhéfdghoithgzngbm
A biocidokat biztonságosan alkalmazza!
Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és
a használati utasítást!
A Cédrus favédõ és díszítõ, vizes diszperziós
alapú korszerû bevonó rendszer. A bevonó
rendszerrel megelõzhetõ a farontó gombák,
rovarok kártétele és idõjárás elleni tartós védelmet
biztosít, ill. csapó esõnek is ellenáll. Kül- és
beltéri használatra ajánlott. Kiemeli a fa
természetes erezetét. Különbözõ színekben kapható.

0,75 l

alapozó:
0,1-0,2 l/m2

2,5 l

0,75 l
2,5 l

(8) 480

150

bevonó:
0,15-0,20 l/m2

(8) 480
150

Termék neve

Diszlazur

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

– favédô és díszítô bevonatrendszer

Diszlazur alapozó

Az alapozóból és bevonóból álló rendszer alkalmas kültéri fafelületek, valamint belsô térben levô
faburkolatok gomba- és rovarkártevôk elleni megelôzô védelmére és lazúrhatású, tartós, selyemfényû díszítôbevonatának kialakítására. Több színben kapható.
Megfelelõ tárolási feltételek mellett
min. 36 hónapig megõrzi a minõségét.

0,75 l
2,5 l
5l

(8) 480
alapozó:
0,1-0,2 kg/m2

50 l

120
72
6

10 év garancia!
A biocidokat biztonságosan alkalmazza!
Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és
a használati utasítást!

2,5 l

Diszlazur
(több színben)

K ôbalzsam

0,75 l

(8) 480
bevonó:
0,15-0,2 kg/m2

120

5l

72

50 l

6

– impregnáló szer

Kôbalzsam

Nedves hatású színélénkítõ, víztaszító, impregnáló
szer. Megóvja a szívóképes építõanyagok
0,1-0,2
l/m2 szépségét és biztosítja tartós
természetes
épségüket. Védelmet nyújt a fagykárok ellen,
és jelentõsen megnöveli a kültéri építmények
élettartamát. Enyhén ferde, ill. vízszintes
felületeken is alkalmazható.

1l
5l

0,1-0,2 kg
(1-2dl)/m2

(8) 408
64
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Termék neve

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

Tetol – faanyagvédôszer

Tetol FB
(zöld/sárga színben)

Égéskésleltetõ!
Fenyõ és lombos faanyagok, égéskésleltetõ,
gomba- és rovarkárosítással szembeni megelõzõ
védelmére szolgáló készítmény.
Beltéri, max. 75%-os relatív páratartalmú,
a csapadék közvetlen hatásaitól védett
épületszerkezetek (tetõszerkezetek, párnafák,
fa nyílászáró szerkezetek, fa födémek, egyéb
építési faanyagok) égés-késleltetésére, gombaés rovarkárosítók által veszélyeztetett faanyagok
megelõzõ védelmére alkalmas. Zöld és sárga
színben gyártott.
Kiadósság : égéskésleltetésnél 380 g/m2,
gomba- és rovarkárosítás ellen: 50 g/m2.

1 kg
2 kg
4 kg

224
gomba- és rovar
védelem:
0,05 kg/m2

120
72

16 kg

27

20 kg

25

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!
Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és
a használati utasítást!
Kizárólag foglalkozásszerû felhasználásra!

Tetol FB oldat

Égéskésleltetõ!
Fenyõ és lombos faanyagok tûz- gomba- és rovarkárosítással szembeni megelõzõ és részleges
megszüntetõ védelmére szolgáló készítmény. Hõ
hatására víz és a lángot fojtó ammóniagáz keletkezik, a felület izzik, ill. szenesedik, lánggal nem ég.
Beltéri, max. 75%-os relatív páratartalmú,
a csapadék közvetlen hatásaitól védett épületszerkezetek (tetõszerkezetek, párnafák, fa nyílászáró szerkezetek, fa födémek, egyéb építési faanyagok) égés-késleltetésére, gomba- és rovarkárosítók által veszélyeztetett faanyagok megelõzõ
védelmére alkalmas.

1l
5l

gomba- és
rovarvédelem:
0,16l/m2

10 l
50 l

(8) 408
66
40

égés késleltetés:
1,2l/m2

6

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!
Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és
a használati utasítást!

Tetol öko

Kültérre is!

Fenyõ és lombos faanyagok, farontó gombák,
penészek, kékülés és rovarkárosítással szembeni
megelõzõ védelmére szolgáló folyékony,
felhasználásra kész koncentrátum.
A fa felületén nem képez filmréteget, krómmentes,
átfesthetõ. Kül- és beltéri faanyagvédõ
koncentrátum. Színe sötétkék.
A biocidokat biztonságosan alkalmazza!
Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és
a használati utasítást!
8

1l

(8) 408

5l

66

10 l

40
0,06 kg/m2

50 l

6

Burkolatragasztók és fugázóanyagok
Termék neve

felhasználás

Projekt F agyálló –

Projekt F Speciál
Projekt F Speciál

Projekt Thermo
Projekt Thermo

Soriton Plusz

csomagolási
egység/raklap

25 kg

1,6/kg/m2/mm

48

25 kg

25 kg
1,6/kg/m2/mm

48

25 kg

ragasztás: 3,5-5
simítás: 1,5-2 kg/m2

48

– flexibilis burkolatragasztó

Zsugorodásmentes, vízzáró, idôjárásálló és
flexibilis burkolatragasztó.
Padlófûtés esetén és hûtôházakban is
felhasználható.

– hõszigetelõlap ragasztó
Régi és új épületek hõszigetelésének készítésekor
a hõszigetelõ lapok, Polisztirol, kõzetgyapot,
homlokzatra történõ ragasztására és az üvegháló
rögzítésére illetve a felület simítására szolgáló
szárazhabarcs, mely bármilyen megfelelõ
minõsítésekkel rendelkezõ kiegészítõvel
rendszerbe helyezhetõ. Kemikál Zrt, mint gyártó,
fedõ rétegként a Toscana vakolatokat ajánlja.

– kül- és beltéri burkolatragasztó

Soriton Plusz

Soriton Gres

anyagszükséglet

beltéri burkolatragasztó

Falés padlóburkoló
csempék,
mettlachi, kerámia
Csempék
és burkolólapok,
mozaiklapok
és mozaiklapok
ragasztására
ragasztására
alkalmas
átlagoshasználható
igénybevét
beltérben,
vízszintes
és függõleges beton vagy
bel- és kültéri,
elsôsorban
vakolt
felületen,
átlagos
(normál) igénybevétel
beton és vakolt felületeken
esetén.

Projekt Fagyálló

kiszerelés

Falés padlóburkoló
csempék,
mettlachi, kerámia
Csempék
és burkolólapok,
mozaiklapok
és
mozaiklapok
ragasztására
kül-és
ragasztására
alkalmas
átlagoshasználható
igénybevételû
beltérben,
vízszintes
és
függõleges
beton
vagy
bel- és kültéri, elsôsorban
vakolt és
felületen,
átlagos (normál) igénybevétel
beton
vakolt felületeken
esetén.

2 kg
5 kg

240
1,6/kg/m2/mm

25 kg

108
48

– gres burkolatragasztó

Soriton Gres

Kis vízfelvételû (max. 0,3%) greslapok (kõporcelán), továbbá egyéb falburkoló csempék, mettlachi,
kerámia és mozaik burkolólapok ragasztására
használható kül- és beltérben, vízszintes és
függõleges beton vagy vakolt felületen.
Padlófûtéshez is kiválóan alkalmas.

25 kg

1,6 kg/m2/mm

48
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Termék neve

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

Soriton F – flexibilis burkolatragasztó
5 kg

Soriton F
Zsugorodásmentes, vízzáró, idôjárásálló és
flexibilis burkolatragasztó.
Padlófûtés esetén és hûtôházakban is
felhasználható.

108
1,6/kg/m2/mm

25 kg

25 kg

48

Soriton F fehér
25 kg

Soriton Flex 2K

48

– nagy rugalmasságú burkolatragasztó
por
108

Soriton Flex 2K
Nagyrugalmasságú, vízálló, fagyálló, kiválóan
tapadó 2 komponensû ragasztó. Nem szívó
felületekre (pl.: PVC) is tapad.

12,75 kg

2 kg/m2/mm
folyadék
33

Soriton HL

– hõszigetelõlap ragasztó és simítótapasz

Soriton HL

Sorifit Flex

25 kg

ragasztás: 3,5-5
simítás: 1,5-2 kg/m2

48

– rugalmas fugázó szárazhabarcs

Sorifit Flex
Csak rendelésre!
fehér
szürke
bahama beige
manhattan szürke

10

Régi és új épületek hõszigetelésének készítésekor
a hõszigetelõ lapok, Polisztirol, kõzetgyapot,
homlokzatra történõ ragasztására és az üvegháló
rögzítésére illetve a felület simítására szolgáló
szárazhabarcs, mely bármilyen megfelelõ
minõsítésekkel rendelkezõ kiegészítõvel
rendszerbe helyezhetõ. Kemikál Zrt, mint gyártó,
fedõ rétegként a Toscana vakolatokat ajánlja.

Kül- és beltéri fal- és padlóburkolatok színes,
ill. színezhetô fugázására használható.
Jól tapad, nem zsugorodik, nem repedezik.
Elsõsorban flex ragasztókkal készült
burkolatokhoz (pl.: padlófûtés, teraszokhoz)
ajánlott.

5 kg

108
1,5 kg/liter fuga

20 kg

48

Termék neve

Epokoll

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

– ragasztó-, fugázó- és javítóhabarcs

Epokoll natúr
2,5+2,5 kg
25+25 kg
Nagy mechanikai szilárdságú, kopásálló,
fagyálló, vízzáró, jól tapadó, kétkomponensû
epoxihabarcs.
Alkalmas burkolólapok ragasztására,
fugázására, valamint betonfelületek javítására,
ragasztására.
Hatékonyan alkalmazható az uszoda technológia
területein, enyhe savhatásnak kitett környezetben
és kevésbé intenzív termálvizek esetén is.

Epokoll színes
2,5+2,5 kg
25+25 kg

Pietrepox

5 kg

80

50 kg

6

0,5-5,0 kg/m2
5 kg

80

50 kg

6

45 kg

6

– vegyszerálló ragasztó- és fugázóhabarcs

Pietrepox sárga
30+15 kg

Nagy mechanikai/vegyi igénybevételnek kitett
vízszintes felületeken ragasztásra, fugázásra
alkalmazható, kétkomponensû epoxihabarcs.
Igény esetén függôleges felületekre is gyártható.
Hatékonyan alkalmazható az uszoda technológia
területein, sav hatásának kitett környezetben,
illetve intenzív hatású termálvizes medencék
burkolására is.

Pietrepox sárga
60+30 kg

90 kg

0,3-4,0 kg/m2

4

Szakipari felületkiegyenlítô- és javítóanyagok
Termék neve

Soripon alapozó

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

– diszperziós alapozó, tapadóhíd

Soripon alapozó

Vízzel való hígítás után aljzatkiegyenlítések
alapozására, tapadás javítására,
az alap szívóképességének csökkentésére
használható.

1 kg
5 kg

(8) 408
0,05-0,1l/m2

10 kg

64
40

Soripon – aljzatkiegyenlítô
Soripon

Beltéri betonaljzatok kiegyenlítését szolgáló,
önterülô szárazhabarcs. Felhasználása elôtt
Soripon alapozó alkalmazása szükséges.

25 kg

1,6 kg/m2/mm

48
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Termék neve

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

25 kg

1,6 kg/m2/mm

48

25 kg

1,6 kg/m2/mm

48

Soripon Extra – aljzatkiegyenlítô
Hidegburkolat, parketta, mûgyantabevonat alá,
valamint padlófûtés esetén és kültérben is
alkalmazható, nagy szilárdságú, önterülõ
aljzatkiegyenlítô.

Soripon Extra

Soripon Expressz – gyorskötõ aljzatkiegyenlítõ
Kül- és beltéri gyorskötésû önterülõ aljzatkiegyenlítõ.
Padlófûtés esetén is alkalmazható, nagyobb
mechanikai és kültéri igénybevételeknek is
megfelel.
Járható: kb. 3 óra elteltével, kb. 24 óra múlva
burkolható; 2-15 mm rétegvastagságban
felhordható 1 rétegben.

Soripon
Expressz

Soriplan BJ

– betonjavító szárazhabarcs

Soriplan BJ-2 alapozó
Soriplan BJ-3 durva
Soriplan BJ-4 közepes
Soriplan BJ-5 finom

Soriplan P oro

20 kg
25 kg

48
alapozás (BJ-2):
2
Kb.: 1,5kg/m
.

48

25 kg

javítás:
.
1,3-1,8 kg/m2/mm

48

25 kg

.

48

25 kg

22 kg/m2/20mm

48

– lélegzõ, szárító alapvakolat

Soriplan Poro

Soriplan Rapid
Soriplan Rapid

12

Kül- és beltéri betonszerkezetek kitöréseinek,
hibáinak és felületének javítására használhatóak
foltszerûen és teljes felületi rétegben is.
Alapozásra a Soriplan BJ-2 javasolt.
A javításokhoz nagyobb vastagság esetén a BJ-3,
közepes rétegvastagságra a BJ-4, finom
(akár kifutó) glettelésre a BJ-5 alkalmas.

Magas pórustartalmú, kiváló páraáteresztô
Magas
pórustartalmú,
képességû
szárazhabarcs. Kül- és beltérben.
kiváló
páraáteresztô
képességû
Átnedvesedett falazatok
kiszellõztetésére,
szárazhabarcs.
Kül-szolgál.
és beltérben.
szárazon tartására

– gyorskötô habarcs
Szerelômunkákhoz, nyílászárók, tiplik, tartóvasak stb.
rögzítéséhez, hibahelyek utólagos kitöltésére,
vízbetörések hárítására. Vízzel való érintkezése
után perceken belül megköt. Kötésideje
homok bekeverésével növelhetõ.
kisebb vízbetöréseknek ellenáll

4 kg

108
1,6 kg/liter

20 kg

48

Termék neve

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

27 kg

0,6-1,8 kg/m2/mm

40

20 kg

0,4 kg/m2/mm

48

Breplasta – felhasználásra kész beltéri glett
Kiváló minõségû fehér mûanyag kötõanyagot
tartalmazó, felhasználásra kész, optimalizált
összetételû,
pasztaszerû
anyag. képességû beltéri.
FEHÉR
színû,
jó páraáteresztô
Felületi
hibák javítására,
illeszkedési
hézagoknál
felületkiegyenlítô,
felületképzô
glettanyag
végsõ felületkiegyenlítésre és felületképzésre
alkalmas beltérben, beton, habarcs, ill. gipszkarton
felületeken.

Breplasta

F alon porglett

– glett

Falon porglett vékony
Falon porglett vastag

5 kg

Cementet és korszerû mûgyanta-diszperziót is
törtfehér
színû
ésfelületkiegyenlítõ
kültéri glettanyaganyag.
tartalmazó,
porbelalakú

108
1,6 kg/m2/mm

25 kg

48

Vékony- és vastagbevonatok
Termék neve

Repala

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

– felújító bevonat

Repala Folyadék

2 komponensû díszítô és védô bevonat,
azbesztcement, beton és vakolt felületekre,
fôként kültéri igénybevételre.
Különösen ajánlott elhasználódott tetôfedô
pala helyszíni felújítására. Vízlepergetô, rugalmas,
repedésáthidaló, tartós bevonatot képez.

Repala Por
több színben

10 kg

40

0,5-1 kg/m2

20 kg

48

Csak rendelésre!

vörös
barna
szürke
zöld

Betonlakk – felületkezelô anyag
Betonlakk

Akrilgyanta alapú, vizes bázisú építõipari lakk. Fényes, jól tisztítható,
ad.fagyálló,
Benzin,Diszperziós,
víz- és bevonatot
vegyszerálló,
olaj- és sózásálló,
gyorsan
száradó
és keményedõ
színtelen
védôbevonat
betonvagy más
filmet képez. Vízés védelmére,
idõjárásálló,akoptató
cementkötésû
aljzat
tisztíthatóság
igénybevétellel
szemben
is védettebb felületet bizjavítására,
vízfelvétel
csökkentésére.
tosít.

1l

(8) 408
0,1-0,25 l/m2

4l

64
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Termék neve

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

0,2-0,55 l/m2

24

Epokoll EC – kétkomponensû bevonó anyag
Epokoll EC
(több színben)

Novepox

fehér
kék

Epoxi bázisú bevonóanyag betonmûtárgyak
Vizes-emulziós, folyékony, kétkomponensû, kettõs
felületének, korrózió elleni dekoratív védelmére,
kötõanyagú, vízzáró bevonó anyag. Rendkívül jól
tisztíthatóságának, vegyszerállóságának javítására.
tapad a szilikátbázisú építõanyagokhoz, nagyon jó
Több színben.
az idõjárás-állósága. Elõnyösen alkalmazható
beton mûtárgyak, vagy más cement kötõanyagú
felületek díszítõ jellegû korrózióvédelmére
az ivóvízellátás területén is.

5l

– epoxi festék

Novepox VA-13
5+15 kg
Novepox VA-13
20+60 kg
Novepox VF-12
5+10 kg
Novepox VF-12
20+40 kg

Kétkomponensû vizes emulziós, pigmenteket
és töltõanyagokat tartalmazó, epoxi kötõanyagú
festékrendszer, amely a VA-13 alapozóból,
és a VF-12 fedõfestékbõl tevõdik össze.
Vízzel
hígítható,
gyárilag színezett.
A
vízzel
való hígíthatósága
miatt rendkívül
gazdaságos. Elõnyösen használható olyan
helyeken is, ahol állandó páralecsapódás fordul
elõ és minden olyan felületen ahol az erõsebb
igénybevétel miatt tartós, ellenálló bevonatra van
szükség

20 kg

36

80 kg

3

15 kg

0,3-0,5
kg/m2/réteg

36

60 kg

4

25 kg

24

Csak rendelésre!

Novepox EP -3K – ipari padló bevonat
Novepox EP-3K
16,7+8,3 kg

Novepox EP-3K
8,3+4,2 kg

Novepox EP-3K
„C” színes

Csak rendelésre!
14

Több RAL színben gyártható, 3-komponensû,
vegyszer és kopásálló, önterülõ epoxi
padlóhabarcs. Tartós vékony padlóburkolat
készítésére alkalmas különbözõ kommunális
épületekben, üzletekben, raktárakban,
lakóépületek vizes helyiségeiben, élelmiszeripari
és egészségügyi létesítményekben, ahol a könnyû
tisztántarthatóság és hézagmentesség
követelmény.

2-2,5 kg/m2/mm

12,5 kg

42

25 kg

48

Termék neve

VD W 104

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

– impregnáló alapozó

VDW 104 5+2,5 kg
A beton
beton és
és a
azbevonat
epoxi bázisú
A
közöttibevonatok közötti jó
tapadást
biztosítja.
Kétkomponensû,
jó tapadást biztosítja. Epoxi alapú. epoxi alapú.

7,5 kg

0,25-0,35 kg/m2

24

Ipari aljzatok képzésére is alkalmas,
csúszásmentes padlóburkoló szárazhabarcs.

25 kg

25 kg/m2/10mm

48

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

P adlodur – ipari padló
Padlodur
(több színben)

szürke
okker
zöld
vörös

Nedvesség elleni anyagok
Termék neve

Stopsó

felhasználás

kiszerelés

– falfelület kezelô anyag

Stopsó

Nyers, kizsaluzott beton, szikkadt habarcs és régi
sókivirágzásos
felületeken
egyaránt alkalmazható.
Sókivirágzást gátló
és megszüntetô,
Jelentõsen
megnöveli
a kezelt felület
felületi
szilárdságot
növelô
keménységét,
felületszilárdításra
is kiválóan
kezelôszer Kb.:ezért
35nm-re
elegendô
alkalmazható. Kb. 35 m2-re elegendõ.

1l

0,02-0,03 l/m2

(8) 408

15

Termék neve

Barra emulzió

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

– tapadóhíd és habarcsadalék

Barra emulzió
Vízzel
Vízzel megfelelõ
megfelelõ arányban
arányban vízzáró
hígítva a vízzáró vakolat
tapadóhídként,
habarcsadalékként
alapozójaként, továbbá tapadóhídként,
ihabarcsadalékként
s alkalmazható.
is alkalmazható.

5 kg

66
0,1-1,5 kg/m2

50 kg

6

Barra 2000 – vízzáró habarcs
Barra 2000

Barra emulziós alapozás után
vékonyvakolatként felhordva alkalmas
akár ellenoldali víznyomás és szivárgó
nedvesség elleni szigeteléshez
egyaránt (elsôsorban vasbeton szerkezeteknél).
Nem párazáró.

25 kg

2-8 kg/m2
(1,6 kg/m2/mm)

48

25 kg

1,6 kg/m2/mm

48

Resolit KM-257 – vízzáró habarcs
Resolit KM-257
Vízzel történô bekeverés után vízzáró
vékonyvakolat elôállítására alkalmas.
Mozgó repedésekre nem ajánljuk.

Soriflex hajlaterõsítõ szalag
Soriflex
hajlaterõsítõ
szalag

Dilatációs és szerelési hézagok lezárására
víz és nedvesség behatolása ellen alkalmazható.

10 m
50 m

Soriflex 1K folyékony fólia – beltéri vízszigetelô anyag
6 kg
Soriflex 1K
folyékony fólia

16

1 komponensû, oldószermentes,
Oldószermentes, vizes diszperziós kötõanyagú,
nyomás nélküli használati víz elleni
egykomponensû, kenhetõ vízszigetelõ anyag.
szigetelôanyag burkolatok alá.
Megkötött állapotban rugalmas, a repedéseket
áthidalja. Vizes helyiségek szigetelésére alkalmas.

12 kg
25 kg

48
1,6 kg/m2
két rétegben

33
24

Termék neve

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

Soriflex 2K folyékony fólia – vízszigetelô anyag
Soriflex 2K
folyékony fólia
20+5 kg

Kétkomponensû, kül- és beltérben is
alkalmazható
vízszigetelõ
korrózióvédõ
2
komponensû,
rugalmas és
víznyomás
bevonóanyag.
Oldószermentes,
elleni
szigetelésre
is alkalmas. folyadékkomponense
Kültérre is! különösen nagy rugalmasságú.
Pozitív és negatív oldali víznyomás esetén is
alkalmazható. Kitûnõen alkalmazható
az uszodatechnika területein.

25 kg

por
50

3,4/kg/m2

folyadék
64

Bitugél – szigetelô habarcs
Bitugél
Talajpára, talajnedvesség
vagy nyomás nélküli használati
víz elleni szigetelésre
alkalmazható, vízes bázisú
bitumenes szigetelôhabarcs.

Bornit ®®

4 kg
18 kg

45
7-8 kg/m2

24

25 kg

10

– bitumenes bevonóanyagok
Bornit®-H
5l
Kb. 50% szerves oldószert tartalmazó, jól
beszívódó bitumen-oldat. Majdnem minden
építõipari felületre jól tapad. Alapozásra,
kellõsítésre használható bitumenes
hézagtömítések, szigetelések készítésekor.

Bornit®-S

Kb. 30% szerves oldószert tartalmazó, könnyen
felhordható bitumen-oldat. Épületszerkezetek,
fa-és fémfelületek talajnedvesség elleni védelmére
alkalmazható. Rendkívül gazdaságos.

75
Kb. 0,2 liter/m
.
rétegenként

2

25 l

18

Kb. 0,4 liter/m2
rétegenként

5l
25 l

75
.

18

17

Termék neve

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

Bornit ®®-Bitumen Latex Super UV – modifikált bitumen-emulzió
Bornit®-Bitumen
Latex Super UV

Bornit ®® OM

Oldószermentes, vizes bázisú.
Nagyrugalmasságú, UV-stabil, kb. 100°C-ig hõálló
bevonatot ad. Talajnedvesség és csapadékvíz
elleni szigetelésre (pl. teraszok), tetõszigetelésre
egyaránt alkalmazható.

5l
25 l

kb. 0,8 l/m2
rétegenként

.

75
18

– tetõ- és szigetelõ bevonat

Bornit® OM

Alkalmas felújító mázként bitumenes tetõkre
éppúgy, mint védõbevonatként talajnedvesség
ellen. Vízzel higítható, környezetbarát termék.

5l

60

12 l

0,4 l/m2/réteg

44

25 l

.

18

Bornit ®®-Grundbit – Rugalmas bitumen alapozó
Bornit®-Grundbit
rugalmas bitumen
alapozó

Bornit®-Grundbit egy kenhetõ és szórható,
gyorsan száradó rugalmas bitumenes alapozó.
Használható alapozóként is, más bitumen
bevonatok alá, kültérre és beltérre egyaránt.

Bornit ®®-Profidicht 1K Fix
Bornit®-Profidicht
1K Fix

18

5l
10 l

kb. 0,2 l/m2
rétegenként

.

25 l

60
44
18

– bitumenes vastagbevonat

A BORNIT®-Profidicht 1K Fix egy kiváló minõségû,
egykomponensû, polisztirol tartalmú
mûanyagmodifikált bitumenes vastagbevonat
(KMB). Száradás után nagy rugalmasságú,
repedésáthidaló és vízálló alapszigetelõ bevonatot
képez, ami ellenáll minden, a talajban természetes
körülmények között elõforduló agresszív
anyagnak.

32 l

kb. 4,5 - 5,0 l/m²
nyomással
.
rendelkezõ
talajvíz esetén

18

Termék neve

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

Szilikofób Anhydró – utólagos vegyi falszigetelô anyag
Szilikofób
Anhydró

Tömör tégla, terméskô, beton,
vályog és vegyes falazatok kapillárisan
felszívódó talajnedvesség, -pára elleni
utólagos szigetelésére alkalmazható,
terv szerint készített furatsorba való
betöltés útján. Elsôsorban vastagabb,
ill. nagyobb (18% fölötti) nedvességtartalmú
falszerkezetekhez ajánljuk. Oldószeres.

18 kg
40 kg

12
2-8 kg/
falfolyóméter

6

Szilikofób Injekt – utólagos vegyi falszigetelô anyag
Szilikofób Injekt

Szilikofób W -190

Szilikofób W-190

Vizesbázisú,
alatti porózus beton, valamint
Tömör
tégla, 18%
terméskõ,
nedvességtartalmú
falszerkezetekhez
vegyes falazatokban,
pillérekben kapillárisan
ajánlott készítmény.
felszívódó
talajnedvesség, talajpára elleni utólagos
szigetelésre alkalmazható. Vizes bázisú.

20 kg

7-16 kg/
falfolyóméter

12

– hidrofóbizáló anyag
Csapóesô közvetlen hatásának kitett
homlokzatok víztaszító (hidrofobizáló)
felületkezelésére alkalmas, jól lélegzô,
láthatatlan szer.

4 kg
8 kg
40 kg

64
0,1-1,2 liter/m2

40
6
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Beton- és Habar cs-adalékszer ek
Termék neve

Barra F rost

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

– fagyásgátló
6 kg

Barra Frost
(kloridmentes)

Klorid- és ammóniamentes, folyékony fagyásgátló
vasbeton
és feszített
beton (-10 °C-ig) készülô
szer.
Alacsony
hômérsékleten
szerkezet
esetén és
fagyásgátló,
beton,
vasbeton
feszített beton szerkezetekhez
kissé
képlékenyítô
betonadalékszer.
használható,
képlékenyítô
mellékhatású
betonadalékszer.

Kalcidur koncentrátum
Kalcidur
koncentrátum

12 kg

66
a cementtömeg 1-3%-a

40

60 kg

6

1000 kg

1

6 kg

66

– fagyásgátló adalékszer

valamint hôkezeléssel mesterségesen
érlelt beton
kötésének
Vízben
oldott,
klorid tartalmú szilárdulást gyorsító
gyorsítására,
illetve
a szilárduló
és korróziógátló
inhibitort
anyagokat tartalmazó
beton
fagyvédelmére.
betonadalékszer. Természetes szilárdulású,
Korróziógátló
inhibitortmesterségesen
tartalmaz.
valamint
hôkezeléssel
érlelt beton
kötésének gyorsítására, illetve a szilárduló beton
fagyvédelmére -10°C-ig.

Prekál

csomagolási
egység/raklap

12 kg

a cementtömeg 1-3%-a

40

60 kg

6

1000 kg

1

5 kg

66

1000 kg

1

– sablon- és zsaluleválasztó

Prekál S

A „ZS” helyszíni betonozásnál, az „S” pedig elôre
gyártó üzemekben, természetes úton vagy gôzzel
érlelt betonoknál alkalmazható, acél- fém-, fa- és
mûanyag zsaluzatok vagy sablonok olajmentes
leválasztó szereként.

2,5 kg/100 m2
5 kg

66

1000 kg

1

Prekál ZS
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Termék neve

Plastol NAC

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

– beton plasztifikáló adalékszer

Plastol NAC

Ligninszulfonát tartalmú szer,
amely nagymértékben javítja
a beton képlékenységét, csökkenti
a keverôvíz-igényt, így jelentõsen növeli
a kezdeti- és végszilárdságot.
Hatását akár 2,0-2,5 órán keresztül is megtartja.

6 kg
50 kg

66
a cement-tömeg
0,6-1,6%-a

6

1000 kg

1

12 kg

40

Tricosal S -III – szilárdulásgyorsító, fagyásgátló adalékszer

Tricosal S-III

Mikroszil T

Vasalatlan betonok téli készítésénél
alkalmazható, kloridtartalmú
szilárdulást gyorsító és fagyásgátló
adalékszer. 0 °C-ig habarcsok
készítéséhez is használható.

60 kg

a cement tömeg
6–12%-a

1000 kg

6
1

– tömítô adalékszer

Mikroszil T
Por alakú, kloridmentes betonés habarcs-adalékszer a vízzárás
növelésére, víznyomás elleni védelemre.
Szulfátálló cementhez is alkalmas.

10 kg
20 kg

30
a cement tömeg
3-6%

16
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Termék neve

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

Mészpótló – falazó- és vakolóhabarcs adalék
Mészpótló

Oltott
vagy alkalmas
részlegeslégpórusképzô
helyettesítésére,
Oltott mész
mész teljes,
kiváltására
kiváltására
alkalmas,
légpórusképzõ és
és képlékenyítô
habarcsadalék.
képlékenyítõ hatású habarcsadalék. 1 liter adalék
300-400 kg oltott meszet helyettesít.
Az így készült habarcsok a javított
mészhabarcsokkal azonos célra használhatók.

1l

5l

(8) 408
1 liter/m3 habarcs

66

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

Ipari anyagok
Termék neve

felhasználás

kiszerelés

Vízüvegoldatok
1l

(8) 408

10 l

40

1000 l

1

1000 l

1

Vízüvegoldat 46-52 Be

1000 l

1

Vízüvegoldat KM-1

1000 l

1

1000 l

1

Vízüvegoldat 38-40 Be

1000 l

1

Vízüvegoldat 2/1

1000 l

1

Vízüvegoldat KS-2

1000 l

1

Vízüvegoldat
35,7-38 Be

A nátron-, ill. kálivízüveg oldatok különféle
sûrûségû és összetételû poliszilikátok.
Fôbb felhasználási területeik: építô-, textil-,
papír-, festék- és vegyipar, mosószergyártás,

Vízüvegoldat
35,7-38 Be szûrt

kohászat.

Vízüvegoldat káli
Ipari felhasználásra ajánljuk!
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Mûgyanta vakolatok
Termék neve

Mestervakolat

felhasználás

kiszerelés

anyagszükséglet

csomagolási
egység/raklap

– kiváló minõségû akril nemesvakolat

Mestervakolat

dekoratív, vízlepergetõ
idõjárásálló, aktív algavédelem
kiváló
páraáteresztô
hófehér
Kiváló
minõségû felhasználásra
kész,
homlokzatfesték
dekoratív vékonyvakolat homlokzati felületekre.

25 kg

24

15 kg

44

3,9 kg

44

Idõjárásálló, rugalmas, páraáteresztõ, csapóesõ álló, aktív hatóanyagainak köszönhetõen
nem algásodik és nem penészedik, könnyen
felhúzható és ellenáll az agresszív idõjárási
körülményeknek.

Mestervakolat

– akril hengervakolat - alapozó

Mestervakolat

struktúrálható, idõjárásálló
Mészalapú,
vízlepergetô,vízlepergetõ
aktív algavédelem,
kiváló páraáteresztô hófehér
Könnyen felhordható, sokféleképpen
homlokzatfesték
strukturálható, mosásálló, diffúzióképes,
ütés- és karcolásálló hengervakolat.
Vízzel történõ hígítás után (max.30%) a
nemesvakolat alapozójaként is használható!

Toscana

– lábazati márványvakolat

Toscana lábazati
márványvakolat
kötõanyag

A Toscana lábazati márványvakolat két
komponensbõl álló kül- és beltérben egyaránt
használható, mûgyantakötésû színes felületképzõ
anyag.

5 kg/m2

Toscana lábazati
márványvakolat
kõörlemény

2,8 kg

a bevált minõség magyarul

TOSCANA lábazati márványvakolat
színes kõõrlemény

õzbarna
fekete
zöld

acélszürke

fehér

dolomit

natur

sárga

korall

mogyoró

5,6 kg
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Általános Értékesítési, Szállítási és Fizetési Feltételek
A jelen általános szállítási és fizetési feltételek a Szállító és a Megrendelô
valamennyi szerzôdésének elválaszthatatlan részét képezik abban az esetben is, ha erre a szerzôdô felek kifejezetten nem hivatkoznak.
Az alábbiakban részletezett általános szállítási és fizetési feltételek a
Kemikál Építôanyagipari Zrt. — továbbiakban Szállító — valamennyi ajánlatára, eladására és szállítására vonatkoznak, hacsak a Szállító írásban határozottan bele nem egyezett e feltételektôl való eltérésbe. A Megrendelô bármely általános feltétele csak akkor alkalmazható, ha az nem tér el a Szállító általános szállítási és fizetési feltételeitôl. Ezen túlmenôen a Megrendelô
bármely általános feltétele csak akkor vehetô figyelembe, ha a Szállító e feltételeket írásban kifejezetten elfogadta. Szóbeli, telefonon, e-mail, távirat
vagy telefax útján közölt megrendelések, vagy ily módon létrehozott megállapodások a Szállítóra nem kötelezôek, hacsak e megrendelések, valamint
megállapodások írásban való visszaigazolása meg nem történt.
1. Rendelések, ajánlatok
A Megrendelô rendelései csak azok írásban történô visszaigazolását követôen kötelezik a Szállítót. A Megrendelô a megküldött rendelés-visszaigazolás helyességét annak kézhezvétele után azonnal ellenôrizni köteles. A
Megrendelô a Szállító rendelés visszaigazolásával kapcsolatos esetleges
észrevételt azonnal köteles írásban megtenni.
A Szállító ajánlatai nem kötelezô erejû ajánlatok amennyiben azok kötelezô jellege nincs külön feltüntetve.
2. Szállítás és kiszolgálás
Ameddig a Megrendelô a Szállítóval szemben fizetési késedelemben van, a Szállítónak nincs kiszolgálási kötelezettsége írásbeli visszaigazolás ellenére sem.
A Szállító mindent elkövet a megállapodott szállítási határidô betartásáért,
a határidô azonban technikai okokból nem kötelezô érvényû. Amennyiben
a megadott szállítási határidô lejárna a Megrendelô köteles új, méltányos
határidôt megszabni. Abban az esetben, ha a Szállító ezt az új határidôt sem
tartja be, a Megrendelô jogosult mindennemû kár és egyéb igény nélkül a le
nem szállított mennyiség erejéig a szerzôdéstôl elállni.
3. Teljesítés helye és ideje
Abban az esetben, ha a Megrendelô vagy megbízottja, illetve képviselôje a
Szállító telephelyérôl elszállítja az árut a teljesítés helye a Szállító telephelye. Ellenkezô írásbeli megállapodás hiányában a Szállító telephelyérôl az
árut a Megrendelô saját költségén köteles elfuvarozni vagy elfuvaroztatni.
A teljesítés ideje az az idôpont, amikor az árut fuvarozás céljából a fuvarozónak vagy közvetlenül a Megrendelônek a Szállító kiszolgáltatja. Amenynyiben a korábban megállapodott határidôhöz képest a Megrendelô késlekedik az áru átvételével, úgy a Szállító az árut felelôs ôrzésbe veszi és annak
ellenértékét jogosult a Megrendelônek leszámlázni. A Megrendelô köteles a
vételárat a számlán feltüntetett fizetési határidôig hiánytalanul megfizetni.
A Szállítót megilletik a felmerült raktározási költségek is.
A kárveszély a felelôs ôrzés ideje alatt is a Megrendelôt terheli. A Megrendelô, illetve megbízottja vagy képviselôje általi fuvarozás esetén a szállítás közben keletkezett semminemû kárért a Szállító nem felelôs. A kárveszély abban
az idôpontban száll át a Megrendelôre, amikor az árut az üzletben/raktárban a
szállítással megbízott személynek kiadják. Amennyiben a Megrendelô és a
Szállító házhozszállításban állapodnak meg, úgy minden ár és feltétel lerakás
nélkül értendô. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási címre való megérkezéstôl száll át a Megrendelôre. Amennyiben a szállítással megrendelt termékek visszaigazolt határidôben történô átvétele a megrendelô hibájából
meghiúsul, a Kemikál Zrt. jogosult a szállítási költség leszámlázására.
4. Árak és fizetési feltételek
Az árak számlába állítása a szállítás napján érvényes árlista alapján történik.
Abban az esetben, ha a Szállító az áru átadásán vagy az áru értékesítésén túlmenôen egyéb szolgáltatást is végez, úgy a szolgáltatások ellenértékének
számlába állítása ugyancsak a szolgáltatás teljesítésének idôpontjában érvényes árak alapján történik. Az árak ab telephely (Nyíradony, Budapest) értendôk, beleértve a csomagolást és a szállítóeszközre történô felrakást. A
Szállító által teljesített házhozszállítás esetén az árak a megadott szállítási címig történô szállítást tartalmazzák lerakodás és továbbszállítás nélkül. A
göngyölegekért a mindenkori árlistában szereplô összeget számlázzuk és
igény esetén a tôlünk vásárolt és jó minôségû göngyölegeket becseréljük
vagy a számla keltétôl számított 6 hónapig visszavásároljuk. A fizetést a
Szállító számlájának kézhezvételét követôen az ott feltüntetett fizetési határidôn belül minden levonás nélkül kell hiánytalanul teljesíteni. A fizetéssel
kapcsolatos mindennemû költség a Megrendelôt terheli. A Megrendelô több
mint 8 napos fizetési késedelme esetén a Szállító és a Megrendelô közötti
esetleges skonto megállapodás valamennyi jövôbeni szállítás vonatkozásában érvényét veszti. A fizetési feltételek be nem tartása esetén (PTK: 301/A
§ (2) bek. alapján) a Megrendelô a mindenkori jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegét köteles késedelmi kamatként fizetni, a késedelembe
esés elsô napjától, a tényleges fizetésig terjedô idôszakra vonatkozóan.
A Megrendelô köteles a Szállító valamennyi jogos követelésének érvénye24

sítésével kapcsolatos költségeket beleértve az inkasszószolgáltatást is viselni. A számlázás alapja az áru kiszolgáltatásakor a Megrendelô vagy megbízottja által aláírt átvételi bizonylat.
Abban az esetben, ha a Megrendelô az áru átvételét akár a Szállító, akár saját telephelyén elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító az árudiszpozíció alapján az áru ellenértékét leszámlázza és jogosult a vételár maradéktalan követelésére.
5. Tulajdonjog fenntartás
A leszállított áru tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig a Szállítót illeti. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a szerzôdéstôl való elállás
hiányában is a tulajdonát képezô áru kiszolgáltatását kérni. Abban az esetben, ha a Megrendelô a fizetési határidô lejárta után a számlát teljes egészében nem egyenlítette ki, de az árut továbbértékesítette, vagy feldolgozta,
úgy e továbbértékesítésbôl vagy feldolgozásból származó követelését köteles a fizetési határidô eltelte után a Szállítóra engedményezni. Az engedményezés a Szállító elfogadó nyilatkozatával lesz hatályos. A Megrendelô az
engedélyezésrôl köteles a kötelezettet írásban értesíteni.
Az engedményezés nem mentesíti a Megrendelôt a Szállító olyan kárainak
megtérítése alól, amely károk a késedelmes fizetés miatt keletkeztek és az
engedményezés alapján befolyt összeget meghaladják.
6. Áruátvétel, szavatosság
Amennyiben a teljesítési hely a Szállító telephelye, úgy az áru mennyiségi átvétele a Szállító telephelyén történik. Mennyiségi reklamáció bejelentésére csak az
áru átvételekor a Szállító jelenlétében felvett jegyzôkönyv alapján van lehetôség.
Ha a teljesítési hely a Megrendelô telephelye (házhozszállítás), a Megrendelô az áru megérkezésekor haladéktalanul elvégzi a mennyiségi átvételt.
Mennyiségi reklamáció esetén ekkor jegyzôkönyvet kell felvenni a Szállító
jelenlétében. A minôségi átvétel minden esetben a Megrendelô telephelyén
történik. A minôségi reklamációt ellenkezô megállapodás hiányában semleges minôség vizsgáló szerv jegyzôkönyvével kell alátámasztani. A minôségi
átvételt az árunak a Megrendelô telephelyére történô megérkezését követôen
azonnal meg kell kezdeni és a lehetô legrövidebb idôn belül be kell fejezni.
Akár mennyiség, akár pedig a minôség tekintetében van a Megrendelônek
kifogása, úgy azt a vonatkozó bizonyítékok egyidejû csatolásával haladéktalanul írásban közli a Szállítóval.
Terméktájékoztatóink csupán általános útmutatásokat tartalmaznak. Az általunk befolyásolhatatlan munkakörülmények és az anyagok sokfélesége kizárják az ezekbôl eredô reklamációk lehetôségét. Garanciát csupán termékeink magas szintû minôségének állandóságáért tudunk vállalni.
Színezett anyagok értékesítése esetén a Szállító nem felel a mintáktól vagy
a felhordott mintafelületektôl történô kis mértékû színeltérés miatt. Ugyancsak nem felel a Szállító, ha a színárnyalat-eltérést és egyéb elváltozásokat
az idôjárás, illetve a nedvességtartalom okozza. Hasonlóképpen nem felel a
Szállító az olyan károkért, amelynek oka, hogy a Kemikál anyagot nem
megfelelô alapra hordták fel, illetve a felhordás szakszerûtlenül vagy gondatlanul történt. Az ilyen károk megelôzése érdekében a szokásos szakmai
szabályokat, valamint a feldolgozási utasításokat, továbbá a Szállító adatlapjaiban található elôírásokat be kell tartani.
Amennyiben a szerzôdést a Szállító nem az elôírásoknak megfelelôen teljesíti, jogosult választása szerint az árut kicserélni, kijavítható hibák esetén
azokat kijavítani, vagy pedig arányos árengedményt adni. A Szállító jogosult a reklamáció jogosságát a helyszínen ellenôrizni. A reklamációt ajánlott
levéllel kell bejelenteni. A reklamáció bejelentésének idôpontjául az ajánlott levélpostai bélyegzôje tekintendô.
Hibátlan és sérülésmentes áru visszavételre a szavatossági ciklus felét el nem
ért és a vásárlás idôpontjától számított 3 hónapon belül, kizárólag a Szállítótól közvetlenül vásárolt, az árlista szerint raktárkészleten tartott áruk esetében van lehetôség. A sértetlen csomagolású árut a Szállító az eredeti számla
visszaszolgáltatásával és 20% árukezelési díj levonásával vásárolja vissza.
7. Egyéb
Termékeinket csak változatlan, eredeti csomagolásban szabad forgalmazni.
A Megrendelô feladata és fellelôsége hogy a Kemikál termékek szállításához, tárolásához és forgalmazásához szükséges az érvényben lévô jogszabályokban elôírt valamennyi feltételnek a Megrendelô, illetve megbízottja
vagy képviselôje megfeleljen. Ennek elmulasztásából eredô minden joghátrány az áru átvételétôl a Megrendelôt terheli.
8. Vis major
Természeti katasztrófák, háború, mozgósítás, blokád, export és import tilalom, géptörés, sztrájk és minden olyan a Szállító részérôl elháríthatatlan
esemény, amely a szerzôdés teljesítését lehetetlenné teszik, vagy azt aránytalanul megnehezítik, feljogosítják a Szállítót arra, hogy a szerzôdéstôl elálljon, vagy pedig a szerzôdés teljesítését átmeneti idôre felfüggessze.
Amennyiben a szerzôdés teljesítése bármilyen vis maior ok miatt merül fel,
úgy a Szállítót semminemû felelôsség nem terheli.

