
Akcija traja od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV. 

KOROZIJSKA IN 
INDUSTRIJSKA ZAŠČITA 

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju
 zaščite pred korozijo AvenariusAgro

izdelki pomagajo zavarovati jeklene mostove 
in druge jeklene konstrukcije pred vplivi okolja in

s tem zagotavljajo njihovo dolgo življenjsko dobo. 
Tudi v industriji, mnogi zaupajo kakovosti 

vodilnega na trgu iz Welsa. 

PODROČJA INDUSTRIJSKE IN KOROZIJSKE ZAŠČITE
JEKLENI MOSTI | JEKLENE HIDRAVLIČNE KONSTRUKCIJE  

MREŽNI JAMBORNI SISTEMI | INDUSTRIJSKI OBJEKTI
JEKLENE KONSTRUKCIJE | JEKLENI REZERVOARJI | STROJEGRADNJA 

ZAŠČITA KOVIN
Antikorozijska in
industrijska



Akcija traja od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022
oz. do odprodaje zalog. Vse cene so brez DDV. 

3,46 €
/kg - min 10 kom

3,70 €
/kg - 1 kom

4,99 €
/kg - 1 kom

AGROPOX SPEED PRIMER
2K-epoxy temelj

Antikorozijski temelj za jeklo in za ustrezno 
pripravljene podlage kot so: galvanizirano 
jeklo, zunaj in znotraj. Hitro sušenje, brez 
svinca in kromata in z 83 % deležem suhih 
snovi. Premazljivo z vsemi 2K končnimi 
materiali na topilih iz programa.
Embalaža: 32,5 kg.

AGROPOX UHS PRIMER 
2K-epoxy temelj-cinkfosfat temelj, 
visoko polnilni

Univerzalna uporaba, visoko polnilen, 
hitro sušeč 2K antikorozijski temelj za jeklo 
in ustrezno pripravljene podlage kot so: 
galvanizirano jeklo, aluminij, za zunaj in 
znotraj. Hitro sušenje, visoko polnilen, z 84 % 
deležev suhih snovi, nizka vsebnost HOS-a, 
brez svinca in kromata. Premazljivo z vsemi 
2K končnimi mateiali na topilih iz programa. 
Embalaža: 30 kg.

8,56 €
/kg - 1/6

6,10 €
/kg - 1/30

AGROPOX FILLER 60
2K-epoxy temelj

Antikorozijski temelj za jeklo, stroje in 
konstrukcije vozil in kot temelj na ustrezno 
pripravljenih podlagah kot so: galvanizirano 
jeklo, aluminij, za zunaj in znotraj. 
Embalaža: 6 kg in 30 kg.

7,97 €
/kg - 1/25

AGROPOX OC 50 RAL BARVE
2K-epoxy enoslojni premaz

Za industrijski premaz na jeklu. Primeren tudi 
za dele, kjer je potrebna dobra odpornost 
na olja in goriva. Premaz je trden, vendar 
ne krhek, zelo odporen na obrabo in ima 
dobro odpornost proti mehanski in kemični 
izpostavljenosti. Embalaža: 25 kg.

AGROSIT UNIVERSAL PRIMER
Antikorozijski temelj

Pripravljen za uporabo, 1-komponentni 
antikorozijski temelj na topilih, brez svinca. 
Antikorozijski temelj in transportni premaz za 
korozijsko zaščito jekla. Se ne uporablja na 
galvaniziranih podlagah. 
Embalaža: 5 kg ali 25 kg.

8,32 €
/kg - 1/25

AGROZINC ES
Ethylsilicate zincrich primer

1-komponentni, z manj topil, hitrosušeč 
temeljni premaz na topilih, z visokim 
deležem cinkovega prahu na osnovi 
etilsilikata; zelo odporen na vročino. 
Kakovosten, univerzalni temeljni premaz s 
cinkovim prahom za zaščito pred korozijo 
jeklenih konstrukcij vseh vrst in za toplotno 
odporne premaze. Brez zaključnega 
premaza, tudi kot “shop primer”. 
Embalaža: 25 kg.

6,84 €
/kg - 1/5

5,11 €
/kg - 1/25



03 713 25 00
www.spekter-zalec.si

že od 7,18 €
/kg - 1/9,5

7,21 €
/kg - 1/25

AGROPUR EINSCHICHTLACK RAL BARVE
2K-polyurethane antikorozivni premaz

Zelo hitro sušeči 2K premaz z integrirano korozijsko 
zaščito za korozijsko zaščito jekla, galvaniziranega 
jekla in aluminija. Najpogosteje za jeklene 
konstrukcije kot npr. konstrukcije hal ipd. Pol mat, 
dobra odpornost proti bledenju in dobra barvna 
stabilnost. Pri nizki korozijski obremenitvi primeren 
kot enoslojni premaz (pri 100 µm debelini suhega 
filma do korozijske kategorije C3-medij; pri 160 µm 
debelini suhega filma do korozijske kategorije C3 
dolga - v skladu z ÖNORM EN ISO 12944-6).
*Za embalažo 9,5 kg ali 28,5 kg.

AGROPUR OC 50
Polyurethane enoslojni premaz

Hitro sušeči, saten sijaj, 2-komponentni 
premaz z integrirano korozijsko zaščito za 
korozijsko zaščito jekla, galvaniziranega jekla 
in aluminija.  Najpogosteje za industrijo, stroje 
in opremo. Visoka odpornost proti bledenju in 
zelo visoka barvna stabilnost, tudi elastičnost.
*Za embalažo 7,5 kg ali 30 kg.

AGROPUR EG
Polyurethane enoslojni premaz

2K, saten sijaj končni premaz, vsebuje 
železove okside. Končni premaz na Agropox 
10 EG Neu, za močno protikorozijsko zaščito 
jekla in pocinkanega jekla, trajen dekorativni 
učinek. Predvsem za mostove, cevovode, 
kontejnerje, industrijske jeklene konstrukcije, 
pristaniške inštalacije, upravljanje odplak, 
protikorozijsko zaščito za notranje in zunanje 
površine. Visoka odpornost proti bledenju in 
zelo visoka barvna stabilnost.
Embalaža 25 kg.

AGROSIT ONE COAT 50 RAL BARVE
1-komponentni alkidni premaz

Hitro sušeč, pol mat, 1-komponentni 
antikorozijski premaz na osnovi alkidnih smol, 
vsebuje zinkove fosfate, brez svinca in kroma. Za 
korozijsko zaščito jeklenih konstrukcij za znotraj 
in zunaj nižjih obremenitev. Npr.: konstrukcije 
polic, konstrukcije hal, potovalnih žerjavov, 
strojev, električnih omaric ... Se ne uporablja na 
galvaniziranih podlagah.
*Za embalažo 5 kg ali 25 kg. 

12,01 €
/kg - 1/25

AGROSIT ALU WF 400

Silikonsko-aluminijasta barva, odporna proti 
madežem. Visoko polnilna 1-komponentna, 
silikonsko-aluminijasta barva na osnovi 
silikonske smole. Za površine izpostavljene do 
500 °C. Embalaža 25 kg.

ISO 9001: 2015
AvenariusAgro (Avstrija) daje 
poseben poudarek na zahteve 
strank, k rezultatom usmerjene 
ukrepe in učinkovito in varno 
načrtovanje procesov. 

Potrditev, da je podjetje 
AvenariusAgro na pravi poti: leta 
2018 mu je revizija ISO ponovno 
obnovila certifikat.

že od 5,98 €
/kg - 1/28,5

že od 8,01 €
/kg - 1/7,5

že od 6,65 €
/kg - 1/30

že od 9,20 €
/kg - 1/5

že od 5,73 €
/kg - 1/25



Vse cene so brez vključenega DDV. Cene veljajo od 
1. 3. 2022 do 31. 5. 2022 oziroma do spremembe cen 

dobavitelja. Zaradi trenutno negotovih razmer z 
dobavljivostjo in cen določenih izdelkov si pridržujemo 

pravico o prekinitvi določenih ali vseh akcijskih 
izdelkov v letaku, brez predhodnega obvestila. Za 

morebitne napake v tisku in ponudbi ne odgovarjamo, 
se pa zanje iskreno opravičujemo. Nekatere slike so 
simbolične. Za vse informacije o izdelkih ali ponudbi 

pokličite na 03 713 25 00 in na www.spekter-zalec.si.

Delovni čas
Ponedeljek-petek: 8-17h

Sobota: 8-12h

Specialist za barve št. 1

24 h/dan, 7 dni/teden 
možna naročila v spletni trgovini.

SPEKTER d.o.o.
Žalec: Ložnica pri Žalcu 52a, 3310 Žalec

Maribor: Pirh barve-laki, Matičkova ulica 27, MB
t: 03/713 25 00, 051 680 666

e: info@spekter-zalec.si

www.spekter-zalec.si
www.kupibarve.si

29,00 €
/kos

3M MASKA 
7502 MODRA 
VELIKOST M
4046719790678

29,00 €
/kos

3M MASKA 
7503A MODRA 
VELIKOST L
4046719790715

Polobrazna zaščitna maska serije 7500 3M za večkratno uporabo določa 
nove standarde za delovno udobje. 

Maske imajo 3M™ bajonetni sistem za pritrjevanje filtrov. Sistem ponuja 
možnost uporabe široke palete dvojnih lahkih filtrov za zaščito za plini, 
hlapi in delci, prilagojene vsem vašim individualnim zahtevam.

259,00 €
/kos - RP

SATA PIŠTOLA 1000 RP 1,8
EAN

Zelo robustna in vsestranska 
pištola za nanašanje v raznih vejah 
industrije posebej v mizarstvu 
zaradi širokega izbora šob od 0,8 
do 5,0 ter možnost kombiniranja z 
lončki pod pritiskom in mešalniki. V 
setu s PVC 0,6 L lončkom.

VEDNO UGODNO!

1,40 €
/cena za L

NITRO RAZREDČILO 
DOLLMAR 25 L
8006937016482

Kvalitetno razredčilo 
za razredčevanje barv 
in pranje orodja. 
Embalaža: 25 L.

NITRO ORANGE 200 L (sod)
EAN

Kvalitetno nitro razredčilo, ki ne dela meglic, s povprečno hitrostjo 
izhlapevanja, dobro topilnostjo in dobro anti-belilno močjo. 
Prisotnost substanc z visokim vreliščem zagotavlja dober končen 
izgled celo pri pogojih z visoko vlažnostjo v prostoru. Uporablja se 
lahko tako za kovine kot tudi za les. Namenjen za razredčevanje 
lakov in nitroceluloznih premazov, pranje brizgalnih pištol in 
ostalega orodja. Samo za strokovno uporabo.

1,15 €
/cena za L

DNEVNA AŽURNA IN 
BREZPLAČNA DOSTAVA

NAROČENEGA BLAGA

03 713 25 00

3M PREDFILTRI ZA DELCE in FILTRI ZA PLINE IN HLAPE 
EAN Filter Nivo zaščite Zaščita pred Cena za par 

4046719550142 5925 P2R PREDFILTER: trdnimi in tekočimi delci 5,50 €
051141560540 501 NOSILEC FILTRA 6771 3,90 €
4046719695904 6059 ABEK1 FILTER: organski plini, anorganski plini 

in kisli plini, amonijak in derivati 11,65 €

 

6

Edinstven, kompatibilen bajonetni pritrdilni sistem za 
filtre omogoča hitro nameščanje različnih vrst filtrov in 
tako zagotavlja optimalno in enostavno uporabo. 3M 
polmaske in celoobrazne maske izstopajo v smislu 
kakovosti in zanesljivosti. Izbira prave maske in filtra 
je odvisna od specifičnosti vašega delovnega okolja in 
individualnih zahtev. 
Ker morajo vse maske opraviti stroge kontrole 
kakovosti, zagotavljajo dosledno visoko raven zaščite. 
Z vami analiziramo na kraju samem in ugotavljamo, 
kateri izdelki so primerni za optimalne rezultate. 3M 
maske nudijo zaščito in povečujejo produktivnosti.

3M™ filtri za pline in hlape serije 6000

filter nivo zaščite Protection against
6051 A1 organski plini in izpuhi
6054 K1 amonijak in derivati
6055 A2 organski plini, anorganski plini in kisli plini

6057 ABE1 organski plini, anorganski plini in kisli plini, 
amonijak in derivati

6059 ABEK1 organski plini, anorganski plini in kisli plini, 
amonijak in derivati

6075 A1+ 
formaldehid organski plini in formaldehid

filter za pline/hlape in delce:
6096 A1 HgP3R hlapi živega srebra in derivati
6098* AXP3R mešanica organskih hlapov (točka vrelišča 

pod 65°C in delcev
6099* ABEK2P3R organski plini, anorganski plini in kisli plini, 

amonijak, derivati in delci
*Samo za celoobrazne maske. 
Filtri serije 6000 so v skladu s slovenskimi standardi: SIST EN14387, SIST EN143, SIST EN371.

3M™ filtri za delce serije 5000 s SIST EN143: 2000

filter nivo zaščite zaščita pred
za kombinacijo s filtri za pline:
5911 P1R trdnimi in tekočimi delci
5925 P2R trdnimi in tekočimi delci
5935 P3R trdnimi in tekočimi delci
501 ohranjevalnik filtra

3M™ filtri za delce serije 6035/6038 s SIST EN143: 2000

filter nivo zaščite zaščita pred

6035 P3R trdnimi in tekočimi delci – v stabilni plastični 
kletki za težke aplikacije

6038 P3R

trdnimi in tekočimi delci - dodatno pred 
organskimi in kislimi plini in hlapi pod mejno 
vrednostjo - v stabilni plastični kletki za težke 
aplikacije

NOVO!

3M™ filtri za delce serije 2000 s SIST EN143: 2000

filter nivo zaščite zaščita pred
2125 P2R trdnimi in tekočimi delci

2128 P2R

z dodatno zaščito pred organskimi in kislimi 
plini in hlapi, kot tudi pred ozonom pod omejit-
vijo, dodatno pred organskimi in kislimi plini in 
hlapi pod mejno vrednostjo

2135 P3R trdnimi in tekočimi delci

2138 P3R

z dodatno zaščito pred organskimi in kislimi 
plini in hlapi, kot tudi pred ozonom do NFZ 
10, dodatno pred organskimi in kislimi plini in 
hlapi pod mejno vrednostjo

3M™ bajonetni pritrdilni sistem za filtre

celoobrazne maske
3M™ polmaske in 


