» Hiša ba r v«

Prodajni cenik

Decolor d.o.o.
Osredke 8
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
tel.: +386 1 777 60 10
fax: +386 1 777 60 19
e: info@decolor.si
www.decolor.si

impregnacija / koncentrat

Premazi za les
Osnovna, preventivna impregnacija za les na
osnovi anorganskih in organskih biocidov.

DECOBASE B je premaz/impregnacija (na voljo tudi kot koncentrat)
za les namenjena osnovni-preventivni zaščiti lesa (znotraj ali zunaj)
pred biološkimi škodljivci, lesnimi insekti, glivami modrivkami ter
glivami trohnivkami. Uporabljamo jo kot prvi nanos oz. za osnovno zaščito novega lesa, ki je namenjen izdelavi ostrešij, ograj, teras,
brunaric, fasadnih oblog, stavbnega pohištva (okna, vrata, polkna …).
Izdelana je na osnovi organskih in anorganskih biocidov. Impregnacija zelo učinkovito prodre v les; aktivne snovi se fiksirajo v 24 urah.
Les, ki je izpostavljen vremenskim oz. atmosferskim obremenitvam, dodatno zaščitimo ali z vodoodbojnim (transparentnim) pre-

mazom Decostone SW ali Decostone SW Super oz. lazurnim premazov iz skupne izdelkov Decolazur; s tem postopkom (Decolazur)
les tudi dekorativno obarvamo v željenem barvnem odtenku, izboljšamo njegovo odpornost pred vremenskimi vplivi ter UV žarki
in hkrati ustvarimo zaporo, da biocidi ne pridejo v stik z okoljem.
Decobase B ima opravljen ''Certifikat o skladnosti'' Biotehniške fakultete v Ljubljani za standarde: SIST EN 152-1, SIST EN 113, SIST
EN 46-1.

Decobase B IMPREGNACIJA (odtenek: natur, rumen)
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

Površina* zaščite v m2

PE**

1,15

1,40

1 KG

3,71

4,53

5

5 KG

10,25

12,51

25

10 KG

17,32

21,13

50

20 KG

31,88

38,89

100

50 KG

69,01

84,19

250

200 KG

249,28

304,12

1.000

1.000 KG

1.163,19

1.419,09

5.000

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
**Povratna embalaža (velja za 50 kg balon, 200 kg sod, 1000 kg IBC zabojnik).
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

Decobase B KONCENTRAT (odtenek: natur, rumen)
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

Površina* zaščite v m2

1 KG

7,73

9,43

32,50

5 KG

37,68

45,97

162,50

10 KG

74,07

90,37

325

20 KG

137,87

168,20

650

60 KG

373,05

455,12

1.950

200 KG

1.163,95

1.420,02

6.500

1.000 KG

5.447,80

6.646,32

32.500

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu
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impregnacija / koncentrat

Premazi za les
Osnovna, preventivna impregnacija za les na
osnovi organskih in anorganskih biocidov.

DECOBASE Cu je premaz/impregnacija (na voljo tudi kot koncentrat)
namenjena osnovni oz. preventivni zaščiti novega lesa. Impregnacija je namenjena osnovni-preventivni zaščiti lesa pred biološkimi
škodljivci, lesnimi insekti, glivami modrivkami ter glivami trohnivkami. Izdelana je na osnovi organskih in anorganskih biocidov.
Premaz uporabljamo za prvi nanos oz. osnovno zaščita novega
lesa, ki je namenjen za izdelavo ostrešij, ograj, teras, brunaric, fasadnih oblog, stavbnega pohištva (okna, vrata, polkna ...).
Impregnacija zelo učinkovito prodre v les; aktivne snovi se fiksirajo v 24 urah.

Za les, ki je izpostavljen vremenskim oz. atmosferskim obremenitvam priporočamo dodatno zaščito z vodoodbojnim (transparentnim) premazom Decostone SW ali Decostone SW Super oz. lazurnim
premazom iz skupine izdelkov Decolazur. S tem postopkom les tudi
dekorativno obarvamo (Decolazur) v željenem barvnem odtenku, izboljšamo njegovo odpornost pred vremenskimi vplivi ter UV žarki in
hkrati ustvarimo zaporo, da biocidi ne pridejo v stik z okoljem.
Decobase Cu ima opravljen ''Certifikat o skladnosti'' Biotehniške
fakultete v Ljubljani za standarde: SIST EN 152-1, SIST EN 113, SIST
EN 46-1.

Decobase CU IMPREGNACIJA (odtenek: zelenkast, rjav)
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

Površina* zaščite v m2

PE**

1,18

1,44

1 KG

3,94

4,81

5

5 KG

10,56

12,88

25

10 KG

17,54

21,40

50

20 KG

31,95

38,98

100

50 KG

69,90

85,28

250

200 KG

251,59

306,94

1.000

1.000 KG

1.173,82

1.432,06

5.000

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
**Povratna embalaža (velja za 50 kg balon, 200 kg sod, 1000 kg IBC zabojnik).
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

Decobase CU KONCENTRAT (odtenek: zelenkast)
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

Površina* zaščite v m2

1 KG

8,52

10,39

5

5 KG

39,47

48,15

25

10 KG

73,45

89,61

50

20 KG

138,20

168,60

100

60 KG

374,16

456,48

300

200 KG

1.165,28

1.421,64

1.000

1.000 KG

5.442,91

6.640,35

5.000

*Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna vrste in kvalitete lesa (vlage), njegove površinske obdelave in načina nanašanja.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu
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Premazi za les

Visoko kvaliteten in izjemno obstojen
lazurni premaz namenjen zaščiti in
barvnemu oplemenitenju lesenih površin.

DECOLAZUR Super in Super mat sta lazurna premaza na osnovi
alkidnih smol in sta namenjena zaščiti lesenih površin (zunanja
in notranja uporaba) ter v najzahtevnejših vremenskih razmerah.

Decolazur Super izberemo, ko želimo sijajni končni videz pobarvane površine, Decolazur Super mat ko želimo mat končni videz
pobarvane površine .

Les odlično in dolgotrajno zaščitita pred atmosferskimi vplivi, poudarita njegov naravni videz/strukturo ter ga barvno oplemenitita.

Premaza sta enostavna za nanašanje in obnavljanje, paro- propustna, nudita visoko zaščito pred UV žarki ter ne vsebujeta biocidov.

Decolazur SUPER
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

Površina* zaščite v m2

1L

7,70

9,39

8-12

5L

32,80

40,02

40-60

10 L

65,50

79,91

80-100

200 L

1.063,66

1.297,67

1.600-1.800

Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

Površina* zaščite v m2

1L

8,08

9,86

8-12

5L

34,44

42,02

40-60

10 L

68,77

83,90

80-100

200 L

1.116,84

1.362,54

1.600-1.800

Decolazur SUPER MAT

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto (2 x nanos). Poraba je odvisna od načina nanašanja, vrste lesa ter
njegove površinske obdelave. Standardni odtenki so: brezbarvna, bela, rumena, bor, bukev, hrast, kostanj, mahagoni, tik, češnja, oreh, palisander,
ebenovina, siva T, siva P.
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Premazi za gradbene materiale
Vodoodbojna impregnacija za različne
gradbene materiale (na vodni osnovi).

DECOSTONE SW je vodoodbojna, transparentna (brezbarvna)
impregnacija na osnovi silanov in siloxanov namenjena zaščiti
mineralnih gradbenih materialov (cementni izdelki, opeka, kamen) kot tudi lesa.
DECOSTONE SW SUPER je vodo in olje-odbojna transparentna
impregnacija na osnovi silanov in siloxanov namenjena zaščiti
mineralnih gradbenih materialov (cementni izdelki, opeka, kamen) kot tudi lesa.

Izdelka zelo dobro penetrirata v podlago in ohranjata naravni
videz podlage.
Zaradi svoje posebne sestave je impregnacija značilna po svoji
sposobnosti, da prodre globoko v podlago. Nudi dodatno zaščito pred onesnaževalci in izboljšuje samočistilni učinek; hkrati
ne tvori filma, zato bistveno ne spreminja paro-propustnosti za
vodno paro.

Decostone SW
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

Površina* zaščite v m2

1 KG

4,45

5,43

2

5 KG

14,70

17,93

10

10 KG

28,90

35,26

20

20 KG

56,30

68,69

40

60 KG

166,70

203,37

120

200 KG

543,90

663,56

400

1.000 KG

2.637,50

3.217,75

2.000

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od poroznosti podlage na katero nanašamo in od načina nanašanja.

Decostone SW Super
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

Površina* zaščite v m2

1 KG

5,40

6,59

2

5 KG

19,50

23,79

10

10 KG

38,50

46,97

20

20 KG

75,45

92,05

40

60 KG

224,40

273,77

120

200 KG

736,00

897,92

400

1.000 KG

3.598,00

4.389,56

2.000

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od poroznosti podlage na katero nanašamo in od načina nanašanja.
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Premazi za kamen
Akrilna impregnacija za različne gradbene
materiale na osnovi topil »mokri izgled«.
DECOSTONE AW je akrilna, transparentna impregnacija z visokim sijajem namenjena zaščiti poroznih površin različnih gradbenih materialov (notranja in zunanja uporaba); zaščiti površino, jo dekorativno poudari ter ji daje svilnat sijaj/moker izgled.
Primerna je za zaščito in dekoracijo gradbenih površin, ki so
izdelani tako iz naravnih gradbenih (kamen, marmor, porfido,
pralne plošče, porozen kamen) kot tudi umetnih (opeka, plošči-

ce, keramika, dekorativni mavčni elementi, beton...) gradbenih
materialov.
Zaradi svoje posebne sestave je impregnacija značilna po svoji
sposobnosti, da prodre globoko v podlago in tvori vodoodporni film
/ sloj s svilnatim sijajem; hkrati dodatno zaščiti pred onesnaževalci ter korozijo; odporna je na najzahtevnejše vremenske razmere
in zelo odporna na alkalije prisotne v cementnih izdelkih.

Decostone AW
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

Površina* zaščite v m2

1L

7,11

8,67

6-8

4L

20,25

24,71

24-32

10 L

52,55

64,11

60-80

Premazi za kamen
Vodoodbojna impregnacija za različne
gradbene materiale (na osnovi topil).
DECOSTONE SS je vodo-odbojna, transparentna impregnacija za
kamen. Izdelana je na osnovi organskih topil, ki ne tvorija sloja
(filma) in zelo dobro penetrirajo oz. vpijajo v površino/globoko
v podlago. Izdelek-impregnacija ohranja naravni videz podlage
oz. površine.
Primerna je za zaščito in dekoracijo gradbenih površin, ki so
izdelani tako iz naravnih gradbenih (kamen, marmor, porfido,

pralne plošče, porozen kamen) kot tudi umetnih (opeka, ploščice, keramika, dekorativni mavčni elementi, beton...) gradbenih
materialov.
Nudi dodatno zaščito pred onesnaževalci, korozijo in izboljšuje
samočistilni učinek impregnirane površine. Nudi tudi odlično odpornost na alkalije, ki so prisotne v cementnih izdelkih; ker ne tvori sloja oz. filma bistveno ne spreminja prepustnosti za vodno paro.

Decostone SS
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

Površina* zaščite v m2

1L

6,55

7,99

2

3L

19,45

23,73

6

20 L

104,85

127,92

40

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto.
Poraba je odvisna od poroznosti podlage na katero nanašamo in načina nanašanja oz. orodja s katerim nanašamo.
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Hidroizolacija
Epoksidni temeljni-osnovni
premaz na vodni osnovi.

DECOPRIMER W je transparenten, dvokomponentni epoksi premaz na vodni osnovi. Uporablja se kot univerzalni osnovni-temeljni premaz za hidroizolacijo, za tesnjenje oz. vodoodpornost
tako vpojnih in kot tudi nevpojnih površin. Utrjuje se z reakcijo
oz. interakcijo dveh komponent.
Decoprimer W se najpogosteje uporablja kot temeljni premaz
za poliuretansko hidroizolacijo, kot poliuretansko tesnilo med
stiki ali kot poliuretanski ali epoksi talni premaz na ne-vpojnih
površinah kot so npr.različne vrste kovin, asfalt, bitumenske

plošče, keramične ploščice, steklo, stari premazi (akrilni premazi).
Prav tako se lahko uporablja tudi kot osnovni premaz na
vpojnih površinah kot so beton, malta, mavec…uporablja se
lahko tudi na vlažnih betonskih površinah in kot vmesen
premaz med sloji končnega (hidroizolacijskega) premaza v
primeru obnavljanja oziroma pri predolgem časovnem razmaku med prvim in drugim nanosom končnega (hidroizolacijskega) premaza.

Decoprimer W
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

3 + 1 KG

64,05

78,14

15 + 5 KG

220,58

269,11

Hidroizolacija
Poliuretanski tekoči premaz
za hidroizolacijo.

DECOFLEX PU je visoko kakovosten, tekoč, dolgo obstojen ter
trajno elastičen, enokomponenten premaz namenjen dolgotrajni
hidroizolacijski zaščiti površin (hladna uporaba/utrjevanje).
Decoflex PU je izdelan na čistih elastomernih hidrofobno poliuretanskih smolah katere imajo odlično mehansko, kemijsko, toplotno in UV odpornost oz. stabilnost (zelo širok in stalen raztezek).

Ob uporabi Decoflex-a PU le-ta tvori hidrofobno, 100 % vodoodbojno ter brezhibno membrano (brez spojev in razpok), ki učinkovito in dolgotrajno ščiti nove in starejše površine. Suši se ob
reakciji/interakciji z vlago v tleh ali zraku. Uporablja se za hidroizolacijo balkonov, streh, teras in verand kot tudi za hidroizolacijo v kopalnicah, kuhinjah, pomožnih prostorih (uporaba
pod ploščicami…).

Decoflex PU
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

1 KG

8,27

10,09

6 KG

39,02

47,60

25 KG

138,92

169,48
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Hidroizolacija
Poliuretanski (vodni) tekoči
premaz za hidroizolacijo.

DECOFLEX PU W je tekoč, visoko obstojen ter trajno elastičen
enokomponenten premaz namenjen dolgotrajni hidroizolacijski
zaščiti različnih površin (hladna uporaba/utrjevanje).
Decoflex PU W vsebuje vodno-disperzijske poliuretanske smole z
zelo širokim in stalnim raztezkom. Ob uporabi Decoflex-a PU W

le-ta tvori hidrofobno, 100% vodoodbojno ter brezhibno membrano (brez spojev in razpok), ki učinkovito in dolgotrajno ščiti nove
in starejše površine. Uporablja se lahko tudi kot zaščita pred vlago (uporaba pod ploščicami…) v kopalnici, kuhinji, balkonu, pomožnih prostorih …

Decoflex PU W
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

1 KG

5,23

6,38

4 KG

17,81

21,73

15 KG

59,22

72,25

25 KG

91,52

111,65

Hidroizolacija
Tesnilno-izolacijski trak za tesnenje spojev v
kombinaciji s hidroizolacijskimi premazi

DECOLOR TESNILNI TRAK je tesnilno - izolacijski trak namenjen
fleksibilnemu tesnjenju diletacijskih fug, pri izvedbi stikov in
spojev (reg) ter med enakimi in/ali različnimi vgrajenimi materiali na vodoravnih ali navpičnih površinah - na območjih kot so
stiki med steno in tlemi, ravne strehe, koti, dimniki, cevi, sifoni,
bazeni vodni rezervoarji – tesnilni trak se uporablja v kombinaciji z vodotesnimi/hidroizolacijskimi premazi (npr. Decoflex).

Decolor tesnilni trak je trajno elastičen, gumiran tesnilni trak,
izdelan na poliestrski mrežici s sredinsko raztezno cono, vodotesen, odporen proti alkalijam, kislinam in soli ter hkrati trajno
elastičen (tudi pri visokih ali nizkih temperaturah).

Decolor tesnilni trak
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

10 m

9,66

11,78

50 m

46,20

56,36
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Fugirna masa
Fugirna masa za naravni in
umetni kamen (do širine 50 mm).

DECOLOR FM 50 je visoko zmogljiva fugirna masa za kamen, ki je
namenjena za notranjo in zunanjo uporabo pri širini fug od 4 do
50 mm. Namenjena je za fugiranje betonskih tlakov, naravnega
kamna, tlakovcev, klinkerja ... Fugirna masa Decolor FM50 je še
posebej primerna za obdelavo s fugirnimi stroji.

Suha in očiščena fugirna masa (zaradi dodanega Trass cementa)
hidravlično veže, ne dopušča izločanja soli na površino, je odporna
na vlago, alge in plesni.

Decolor FM 50
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

4 KG

4,05

4,94

25 KG

13,40

16,35

Aditivi
Večnamenski sintetični lateks (polimer)
za dodajanje cementnim mešanicam za
izboljšanje vezivnosti.

DECOPLAST BINDER je večnamenska lateksna vodna disperzija, ki se uporablja kot dodatek za pripravo različnih vrst cementnih mešanic oz. za izboljšanje njihovih lastnosti; primerna
za malte, betoni, estrihi, fugirne mase, samorazlivne mase, vodotesne cementne malte, malte za kotne stike, visoko nosilni

cementni ometi (zunaj in znotraj) ... primerna tudi kot dodatek
pripravo malte in betona, ki morata biti odporna na kemikalije
in naftne derivate; kot dodatek hkrati izboljšuje tudi elastičnost
in abrazijsko odpornost.

Decoplast BINDER
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

1l

4,77

5,82

10 l

33,86

41,31
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Premazi za gradbene materiale
Premaz za zaščito / prenovo in hkrati
barvno oplemenitenje strešne kritine ali
drugih gradbenih materialov.
DECOROOF je premaz za strehe oz. različne gradbene materiale na
osnovi siloxan akrilne emulzije. Površine zaščiti pred vremenskimi vplivi (prepreči vpijanje vlage in s tem razkroj površine kritine s
čimer je dosežen pogoj za razrast mahu, alg, lišajev ...) in jo hkrati
dekorativno obarva v izbranem odtenku. Podaljša življenjsko dobo
različnih gradbenih materialov (predvsem strešne kritine) za več let.

Primeren je za večino vrst strešnih kritin (betonska, opečna, kovinska (premaz ni koroziven), pločevinasta, salonitne plošče in
tudi druge vrste strešnih kritin. Nudi odlično UV zaščito, elastičnost, vodo-odbojnost, dober oprijem, zračno prepustnost…

Decoroof
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

Površina* zaščite v m2

5 KG

39,59

48,30

12-15

25 KG

148,34

180,97

50-60

* Predvidena površina, ki jo lahko zaščitimo s posamezno embalažno enoto (2 x nanos)..
Poraba je odvisna od načina nanašanja ter vrste strešne kritine.

Čistila
Čistilo za čiščenje cementnih ostankov
pri vgradnji gradbenega materiala.

DECOCLEAN FA je čistilo na kislinski osnovi (na voljo v vodni raztopini) namenjeno odstranjevanju ostankov različnih gradbenih
materialov (beton, sol, cement, mavec, lepilo za ploščice ...) po nji-

hovi vgradnji. Primeren je tudi za odstranjevanje vodnega kamna
hkrati se uporabi tudi za čiščenje v prostorih prisotnih s hrano in
pitno vodo.

Decoclean FA
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

1L

2,77

3,38

5L

7,01

8,55

10 L

13,50

16,47
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Premazi za les
Premaz za markiranje /
označevanje lesa.

DECOMARK je barva za markiranje lesa na osnovi umetnih
smol, ki se uporablja za markiranje lesa oz. čel lesa/ prečnih rezov (gradbeni les, palete, različni polizdelki v lesni
industriji in mizarski obrti…) ali pri označbah paketov lesa
(npr. kot prepoznavna barva/odtenek po naročilu kupca).

Decomark je premaz na vodni osnovi, ki se dobro oprime
površine lesa, odporen je na visoke temperature, paropropusten in zelo dobro pokriva površino lesa.

Decomark
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

25 KG

31,91

38,93

1.000 KG

1.201,33

1.465,62

1.200 KG

1.395,89

1.702,99

1.400 KG

1.589,90

1.939,68

Standardni odtenek: moder, rdeč, zelen.

Premazi za les
Premaz za preprečevanje
pokanja lesa na čelih.

DECOFRONT je disperzijski premaz na vodni osnovi, brez biocidov, ki se uporablja za preprečevanje pokanja lesa na čelih zaradi
(prehitrega) sušenja(preprečuje oz. zmanjša pokanje v globino/
mikropore) - uporablja se tako pri naravnem kot tudi pri umetnem sušenju v sušilnicah. Na lesu tvori elastičen film, ki se zelo
dobro oprime površine lesa. Premaz se najbolj pogosto uporablja

za rezan les, za polizdelke v pohištveni industriji in/ali mizarski
obrti, za hlodovino na skladiščih ali žagah …
Uporablja se tudi pri predelavi lesa v polizdelke, ki jih uporablja
pohištvena industrija (t.i. decimiran les) ter pri pripravi lesa za
izdelavo parketa.

Decofront
Embalažna enota

Prodajna cena (v EUR) brez DDV

Prodajna cena (v EUR) z DDV

25 KG

34,15

41,66

1.000 KG

1.258,55

1.535,43

1.200 KG

1.459,96

1.781,15

1.400 KG

1.659,52

2.024,61

Standardni odtenek: moder, rdeč, zelen.
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