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NEPREMAGLJIVA V SISTEMU

IZJEMNO HITER
ČAS SUŠENJA!

Cetol BLX-Pro in Cetol BLX-Pro
Top sta skupaj nepremagljiva
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Zaradi hitrega sušenja boste v času nanašanja prihranili pri porabi delovnega časa.

Nizozemski proizvajalec Sikkens
dosega najvišje standarde na področju zaščite lesa, in sicer po zaslugi intenzivnih vlaganj v razvoj. Plod
teh naporov je njegova inovativna
tehnologija veziva.
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vodni osnovi, ki nudi
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so na voljo v mnogih klasičnih Remaksimalni izkoristek na objektu in
Zunanje lesne površine bodo z ady-mix lesnih barvnih odtenkih po
zmanjšuje čakalne dobe. Možna sta uporabo CETOL BLX-Pro in BLX-Pro Sikkens Color MIX sistemu po lestvidva nanosa v enem dnevu, pri čemer Top ne le optimalno zaščitene, am- cah Cetol Design Cobo na površini dosežena izjemna ka- pak tudi enotno vizualno nadgra- lor koncept Classic
kovost nanosa.
jene. Vodne lazure BLX-Pro in Top in Style.
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Ekspresna lazura
na vodni osnovi Cetol
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