AUTOMOTIVE LEADER

RUSTBREAKER - Široký výběr sprejů, PU a PE tmelů pro každodenní
použití na profesionální úrovni. Vysoká kvalita a snadná aplikace
připisují produktům RUSTBREAKER známku nejvyšší zákaznické
spokojenosti. Tyto výrobky ocení nejen profesionální uživatelé, ale
i běžní spotřebitelé a stanou se jistě součástí výbavy každé dílny.
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Vrchní barva rychleschnoucí

Zálkadní brousitelná barva

Barva na disky kol

Stříkací tmel

Plnič

Rychleschnoucí univerzální
akrylátová barva. Výsledným
efektem je velmi hladký
povrch. Výborné výsledky při
aplikaci v interiérech i při
venkovním použití na kovové
i dřevěné povrchy.

Brousitelná základová barva
s dobrou vyplňovací schopností,
kterou lze použít jako plnič. Výbroný základ pro zajištění dobré
přilnavosti a vytvoření neutrálního
podkladu. Vyniká velmi dobrými
antikorozními účinky. Je přelakovavatelný všemi typy emailů.

Odolný akrylátový lak speciálně
určený na disky kol. Má velmi
dobré antikorozní vlastnosti,
je odolný proti oprýsknutí.
Není nutné používat základní
nátěr. Pro zvýšení lesku doporučujeme přelakovat akrylátovým bezbarvým lakem.

Rychleschnoucí univerzální
brousitelný stříkací tmel,
poskytuje ochranu před
vytvořením rzi a před vlhkostí.
Výsledným efektem je velmi
hladký povrch. Lze použít
v interiéru na kov i dřevo.

Rychleschnoucí univerzální
brousitelný plnič poskytuje
ochranu před tvořením rzi
a vlhkostí. Má vysokou plnící
schopnost a lze jej použít na
kovové i dřevěné podklady.

500 ml

500 ml

400 ml

• béžový

• šedý
• bílý
• červenohnědý

• stříbrný
• ocelově stříbrný

• šedý

TOP COAT ACRYLIC

500 ml
•
•
•
•
•

černá lesk
černá mat
bílý lesk
bílý mat
bezbarvý lak

SPREJE

PRIMER

WHEEL SILVER

PUTTY SPRAY

FILLER

400 ml

Společnost RUSTBREAKER s.r.o. vznikla jako samostatná obchodní společnost, zabývající se prodejem produktů značky RUSTBREAKER.
Společnost RUSTBREAKER s.r.o. dále nabízí zajištění velkoobchodního i maloobchodního prodeje od různých světových a tuzemských
značek, zajištění výroby výrobků pod Vaší vlastní značkou včetně veškerého servisu zahrnujícího tvorbu etikety, bezpečnostních listů
atd. V případě zájmu zadejte prosím nezávislou poptávku přes náš kontaktní formulář. Naší prioritou je nabídnout našich zákazníkům
a obchodním partnerům ty nejlepší výrobky s tradiční kvalitou zhodnocenou v mnohaleté výrobní i obchodní zkušenosti, které sahají až

RUSTBREAKER

ZINC / ALU ZINC
PRIMER

Zinkový základ

Šedá základová barva s vysokým obsahem zinku (90%).
Vhodná pro ocel, železo,
galvanizované kovy. Imituje
zinkování „za studena“. Může
být použita i jako vrchní barva.
Nástřik je elektricky vodivý,
zvlášť vhodný na úpravu
povrchu pro svařování (např.
pozinkované karoserie).

400 ml
• šedý
• stříbrný
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Žáruvzdorná barva

Základní barva na plasty

Barva na nárazníky

Předplněný sprej

Emailový žaruvzdorný rychleschnoucí lak, vysoce trvanlivý,
odolný proti vysokýim teplotám (do 650°C, krátkodobě
do 800°C), který netvoří
puchýře a neodlupuje se.
Vypaluje se při teplotě 300°C,
nutno zahřát na tuto teplotu.
Používá se na výrobky, které
jsou teplotně zatěžovány (výfuky, chladiče, kamna, atd.).

Základ na plasty je přípravek
na bázi speciálních polymerů
zvyšujících přilnavost vrchních
nátěrů na plastových hmotách
(spoiler, zpětná zrcátka, lišty
apod.).

Pružný, vysoce trvanlivý nátěr
určený speciálně na nárazníky,
pod který není nutno nanášet základ na plasty. Má vynikající krytí.

Sprej je naplněn směsí ředidel
a hnacího plynu a je určen
k dodatečnému plnění barvy
pomocí ruční nebo automatické plničky.

HIGH HEAT SPRAY

400 ml
•
•
•
•

černý
stříbrný
červený
antracit

PLASTIC PRIMER

400 ml
• bezbarvý (čirý)

BUMPER SPRAY

400 ml
• černý
• antracit

PREFILL SPRAY

400 ml

do roku 1999. Společnost RUSTBREAKER s.r.o. čerpá ze zkušeností mateřské firmy
COLORIT spol. s r.o., poskytující záštitu dlouholetého působení, jak na českém, tak
slovenském trhu. Nenabízíme pouze výrobky profesionální kvality, ale také excelentní
přístup k budování obchodně-zákaznických vztahů. Uvědomujeme si, že naším hlavním
partnerem jsou spokojení zákazníci a proto k nim chováme maximální úctu a respekt.

RUSTBREAKER S.R.O.

Vazová 2630, 688 01 Uherský Brod
Telefon: +420 572 544 270
Mobil: +420 606 787 575
Fax: +420 572 544 271
Email: info@brunox.cz | www.rustbreaker.cz
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Přelakovatelný ochranný nástřik

Dutinový ochranný nástřik

Rychleschnoucí ochranná pružná nátěrová
hmota na bázi umělých pryskyřic a kaučuku
vytváří strukturovaný povrch (6311h)
a je přelakovatelná běžnými vrchními laky.
Chrání proti korozi a nárazům kamínků,
tlumí hluk a vibrace. Je také odolná proti
běžně užívaným posypovým materiálům.
Je vhodná k použití na viditelné spodní
části karoserií, kde je možné přelakováním
dosáhnou optimální ochrany a zároveň
nerušeného vzhledu vrchního laku.

Vysoce účinná hmota pro ochranu
dutin dopravních prostředků na
bázi vosku. Vytváří hladký povrch,
není přelakovatelná. Chrání proti
korozi a nárazům kamínků, tlumí hluk
a vibrace. Zůstává trvale plastická
a má vysokou schopnost proniknout do
nepřístupných míst. Vytlačuje vlhkost
a vodu a odolává solným roztokům.
Je vhodná na veškeré dutiny karoserií
automobilů všech druhů.

Nepřelakovatelný
asfaltový ochranný
nástřik

500 ml / 1000 ml

500 ml / 1000 ml

PAINTABLE UBC

ML SPRAY

• černý, šedý, bílý

WWW.RUSTBREAKER.CZ

UNDERCOATING

Základní nátěr charakteristický svým vodoodpudivým
efektem, zpomaluje korozi.
Je určen k ochraně proti
korozi podvozků automobilů,
vytváří zvukovou bariéru,
která redukuje vibrace
a uliční hluk.

500 ml / 1000 ml
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Univerzální tmel

Se skelným vláknem

Finální tmel

Hliníkový tmel

Dvousložkový tmel s univerzálním
využitím. Jeho vlastnostmi jsou
tvrdost a pružnost, které jsou ideální
k vyplňování promáčklin. Výrobek se
vyznačuje výbornou přilnavostí k povrchům nejrůznějšího druhu, je určený
pro běžný podklad včetně litiny, hliníku
a sklolaminátu. Je to středně hrubý
tmel, dobře brousitelný, vhodný jako
univerzální plnící tmel.

Dvousložkový polyesterový vyplňovací
tmel vyztužený skelným vláknem.
Vyznačuje se vysokou tvrdostí při
zachování své pružnosti. Je doporučován k lepení děr způsobených korozí,
vyplňování značně velkých promáčklin
a k vyztužení oslabených částí automobilu. Vytvoří velice pevnou, skelnými
vlákny svázanou vrstvu tmelu, kterou
lze podle potřeby brousit.

Dvousložkový polyesterový jemný
tmel, který je určený na tmelení
malých nerovností, rýh a pórů, vhodný především pro kovové povrchy.
Výborně se brousí a je velmi elastický. Je použitelný i na vyrovnávání
nerovností na dřevě (tvrdší druhy),
laminátu, betonu apod. Tmel má
lehkou aplikovatelnost a velice dobrou
brousitelnost.

Dvousložkový polyesterový vyplňující tmel s přídavkem hliníkového
prášku. Vyznačuje se velmi dobrou
tepelnou vodivostí, výbornou
přilnavostí a vysokou pružností.
Vzhledem ke svým výjimečným
vlastnostem je doporučen pro
vyplňování velkých prohlubní a pro
použití u prvků, které jsou vystavené vibracím nebo přehřívání.

250 g / 450 g / 700 g / 1,9 kg

250 g / 400 g / 600 g / 1,7 kg

250 g / 700 g / 1,9 kg

250 g / 400 g / 1,8 kg

UNIVERSAL

GLASS FIBRE

FINE

ALUMINIUM

TMELY
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Tmel na plasty

Jemný polyesterový

Plnící tmel

Laminovací souprava

Dvousložkový tmel na plasty,
který je velmi měkký. Vyznačuje se
výjimečnou ohebností a pružností
po vytvrzení. Vzhledem ke svým
vlastnostem je doporučován především na povrchy z umělých hmot,
k vyrovnávání škrábanců a prohlubní
před nanášením základního nátěru.
Vyniká dobrou zpracovatelností
a velmi lehce se brousí.

Dvousložkový polyesterový jemný
tmel, který je určený na tmelení
malých nerovností, rýh a pórů,
vhodný především pro kovové povrchy. Výborně se brousí a je velmi
elastický. Je použitelný i na vyrovnávání nerovností na dřevě (tvrdší
druhy), laminátu, betonu apod. Tmel
má lehkou aplikovatelnost a velice
dobrou brousitelnost.

Dvousložkový tmel určený k ručnímu
zpracování. Obsahuje komponenty, které
zlepšují jeho obrobitelnost. Je to středně
hustý, dobře tvarovatelný, jemný, vrchní
i plnící tmel pro tmelení malých až středně
velkých nerovností. Je určený pro běžný
podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu. Je dobře brousitelný, bez pórů
a je použitelný i na vyrovnávání nerovností
na dřevě (tvrdší druhy), betonu apod.

Obsahuje tři díly a slouží k opravě velkých děr. Jde o polyesterovou pryskyřici
s vhodně vybraným urychlovačem a skelnou tkaninou. Získaná vrstva má velmi
dobrou přilnavost k podkladu. Sada je
vhodná k opravám karoserie automobilů,
obytných přívěsů, lodí a jachet. Skelná
tkanina nasáklá polyesterovou pryskyřicí
vytvoří pevný podklad pro nanášení
dalších vrstev tmelů při opravě.

250 g / 400 g

250 g / 400 g / 1,8 kg

1,8 kg

250 g

PLASTIC

SOFT

SOFT PLUS

LAMINO STANDARD

RUSTBREAKER

FILLER K1

RUSTBREAKER

RUSTBREAKER

RUSTBREAKER

FILLER HS 4:1 / HARDENER 1:4

SPRAY FILLER

SILICONE REMOVER

Jednosložkový plnič

Stříkací tmel

Akrylový podklad 4:1 / tvrdidlo 1:4

Odstraňovač silikonu

Jednokomponentní vyrovnávací hmota
- plnič, která nevyžaduje přídavek
tvrdidla. Díky odpovídajícím krycím
a vyplňujícím vlastnostem a velmi
dobré přilnavosti je možné hmotu nanášet prakticky na všechny povrchy.
Je odolná vůči působení chemických
a atmosférických činitelů, dobře se
brousí a je snadná k použití.

Určený k nanášení stříkací pistolí. Vytváří
dokonale hladký povrch dokonce i na velmi
velkých plochách. Dobře izoluje základní nátěry a akrylové laky od polyesterových tmelů.
Chrání před povrchovými vadami způsobenými použitím příliš velkého nebo příliš malého
množství tvrdidla ve tmelech nanesených
stěrkou. Vytváří dobře přilnavou vrstvu a je
možné jej nanášet i na kolmé povrchy.

Dvousložkový vysoce kvalitní základ - plnič
pro většinu běžných povrchů. Zajišťuje
výborný rozliv a dokonalou kryvost. Má velmi
dobré vyplňovací vlastnosti. Po naředění je
aplikovatelný metodou mokrý do mokrého.
Rychle zasychá dokonce i při velmi hrubé vrstvě
a dobře se brousí. Vytváří podklad, který zajistí
dokonalý vzhled vrchního laku.

Přípravek určený k očištění
povrchu před tmelením či
lakováním. Nečistoty jako jsou
silikon, vosk a mastnota negativně ovlivňují kvalitu vrchních
nástřiků, především jejich
přilnavost a soudržnost. Může
být použit jak pro kovové, tak
pro plastové povrchy.

800 ml

1 kg / 3 kg

• šedý

• šedý

• šedý, černý, bílý

800 ml + 200 ml / 4 l + 1 l

1l / 5l

SPECIÁLNÍ

RUSTBREAKER

SEAM SEALANT

RUSTBREAKER

RUSTBREAKER

CLEAR HS 2:1 / HARDENER HS 1:2

THINNER

Polyuretanový tmel

Akrylátový lak 2:1 / Tvrdidlo HS 1:2

Akrylátové ředidlo

Rychleschnoucí elastický tixotropní tmel,
který je lehce brousitelný aprelakovatelný a je
určen na plasty, kovy i dřevo. Používá se pro
lepení autěsnění při montáži automobilových
dílu i pro opravy v domácnostech.

Tento lak byl vyvinut na bázi vysoce kvalitních akrylových pryskyřic a je
doporučován pro opravy automobilových karosérií a strojů. Má vysoký
obsah sušiny, dokonalý lesk, výbornou odolnost proti povětrnostním podmínkám, ideální čirost a dobré leštící vlastnosti. Lak je nutno před použitím smíchat s tvrdidlem HS 1:2 v poměru 2 díly laku a 1 díl tvrdidla.

Vysoce kvalitní akrylátové ředidlo,
které se používá pro úpravu konzistence akrylátových plničů a laků.
Je vhodné do všech akrylátových
nátěrových hmot.

310 ml

lak 5 l / tvrdidlo 2,5 l

5l

• šedý, černý, bílý
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