
Nagyértékű zománcfestékek 
Korrózióvédő rendszerek 
Speciális termékek

Kiváló felületvédelem.

Termékválaszték

L A C K C O L O R
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Mint specialista, a DELTA® System nagyértékű felületvédelmével 

biztos megoldást nyújt több felhasználási területre egyaránt. 

Festők, asztalosok, ácsok, lakatosok és ipari 

bevonatrendszereket használó cégek profitálnak az egymással 

egy rendszerben összeillő, egymást keresztező, jól átjárható profi 

termékválasztékból a zománcfestékek és a favédő lazúrok 

területén. A termékválaszték DELTA® Lackcolor, DELTA® 

Woodprotection és DELTA® Industry termékcsoportokra 

osztható fel több felhasználási területre, azonban egy 

követelménnyel: könnyen alkalmazható, tökéletes 

felületvédelemnek kell lennie.

Kitűnő  felületvédelem

I N D U S T R Y

Innovatív 
korrózióvédelem

Speciális
Fa bevonatok

WOODP ROT E C T I ON

DELTA® zománc-lakk 
rendszerek3
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DELTA® System 
Kiváló felületvédelem. KÜLTÉRRE és BELTÉRRE egyaránt.
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Premium-Aqua —
Zomácfesték rendszer a jövőbe mutató Aqua-Hybrid-Technologiával

L A C K C O L O R

DELTA® Lackcolor
}  Több mint 125 éves tapasztalat a zománcokban
}  Jövőbe mutató termékek és megoldások
} Professzionális igényesség
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Eco-Classic —
Oldószeres bázisú zománcfesték választék, nagyobb létesítményekre

Premium-Classic —
Oldószeres bázisú  zománcok,  igényes felületképzésre
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DELTA® Lackcolor
Seite Seite Seite

Zománcfesték alapozók / 1 komponenses

1K alapozó fémre Rozsdagátló alapozó DELTA® Eco Rostschutz-Grund 28

1K univerzális alapozó
Tapadást közvetítő 
univerzális alapozó

DELTA® Haftprimer Aqua + Mix 09

Zusätzlicher Korrosionsschutz
DELTA® Allprimer + Mix 15 DELTA® Eco Voranstrich 28

Vorlack / Előfestés 
Gyorsan csiszolható  alapozó  
fára / fa építőipari anyagokra DELTA® Vorlack 16 DELTA® Eco Profi-Allgrund 28

Zománcfesték alapozók / 2 komponenses

2K alapozó Problémamegoldó univerzális 
alapozó

DELTA® 2K Haftgrund 16

Univerzális  zománcok / 1 komponenses fedő bevonat

Univerzális fehér 
zománcfestékek

matt DELTA® Weißlack matt 20

selyemfényű
DELTA® Weißlack Aqua SG 11 DELTA® Weißlack SG /

DELTA® Polarweiß satin 20
DELTA® Eco Profi-Lack SG
Weiß + Mix 30

DELTA® XtraFixx Weißlack SG 19

fényes DELTA® Weißlack Aqua GL 10 DELTA® Weißlack HG /
DELTA® Polarweiß brillant 20 DELTA® Eco Profi-Lack HG

Weiß + Mix 30

Ablakzománc fehér színű selyemfényű DELTA® Fensterlack SG + Mix
DELTA® Venti 3 in 1 21 DELTA® Eco Profi Fensterlack SG 29

Radiátorzománc fehér színű fényes
DELTA® Heizkörperlack HG /
DELTA® Therm AF 21 DELTA® Eco Profi Heizkörperlack HG 29

Színes zománcok gyári 
színek + MIX / univerzális

selyemfényű DELTA® Buntlack Aqua SG + Mix 11 DELTA® All-Top SG + Mix
DELTA® Buntlack SG / Samtcolor / MIX

18
23

fényes DELTA® Buntlack Aqua GL + Mix 10 DELTA® Buntlack HG / Buntdeltal / MIX 22

matt DELTA® All-Top matt + Mix
DELTA® Buntlack matt MIX

18
23

„Egyfazekas” rendszerek – 1 komponenses fedő bevonat

Dekoratív korrózióvédelem selyemfényű DELTA® Metallschutz plus SG + Mix 25

Áttetsző védő lakkozás / Színtelen lakkok

1 komponenses
lakótéri terhelésre

selyemfényű DELTA® 1K-Klarlack Aqua SG 13 DELTA® 1K-Klarlack SG / PU 70 satin 24

magasfényű DELTA® 1K-Klarlack Aqua GL 13 DELTA® 1K Klarlack HG /
PU 70 brillant 24

2 komponenses
nagy felületi terhelés esetén

selyemfényű DELTA® 2K-Klarlack Aqua SG 13

magasfényű DELTA® 2K-Klarlack Aqua HG 13

Speciális zománcfestékek 

selyemfényű DELTA® Polymer SG 26

1K zománc edző adalék DELTA® 1K-Lack-Härter / TBS 26

Adalék alga- és mohaszennyeződés ellen DELTA® Fungizid L 26

Hígító
Univerzálisan alkalmas 
alkidgyantás zománcokhoz DELTA® Universal-Verdünnung 26

Termékek áttekintése

Műanyag zománcfesték
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DELTA® Lackcolor
Oldal Oldal Oldal

Grundbeschichtung LACK / 1-komponentig

1K-Primer Metall Rostschutz-Grundierung DELTA® Eco Rostschutz-Grund 28

1K Grundierung Universal Haftvermittelnde
Universal-Grundierung

DELTA® Haftprimer Aqua + Mix 09

Kiegészítő 
korrózióvédelem DELTA® 
Allprimer + Mix

15 DELTA® Eco Voranstrich 28

Vorlack Schnellschleifgrund auf Holz /
Holzwerkstoffe

DELTA® Vorlack 16 DELTA® Eco Profi-Allgrund 28

Grundbeschichtung LACK / 2-komponentig

2K-Primer Universal-Problemlöser DELTA® 2K Haftgrund 16

Universal-Lacke / 1-komponentige Deckbeschichtung

Weißlacke Universal

matt DELTA® Weißlack matt 20

seidenglänzend

DELTA® Weißlack Aqua SG 11
DELTA® Weißlack SG / 
DELTA® Polarweiß satin 20

DELTA® Eco Profi-Lack SG 
Weiß + Mix

30

DELTA® XtraFixx Weißlack SG 19

glänzend DELTA® Weißlack Aqua GL 10
DELTA® Weißlack HG / 
DELTA® Polarweiß brillant

20
DELTA® Eco Profi-Lack HG 
Weiß + Mix

30

Weißlack Fenster seidenglänzend
DELTA® Fensterlack SG + Mix 
DELTA® Venti 3 in 1

21 DELTA® Eco Profi Fensterlack SG 29

Weißlack Heizkörper glänzend
DELTA® Heizkörperlack HG / 
DELTA® Therm AF

21 DELTA® Eco Profi Heizkörperlack HG 29

Buntlacke Ready + Mix /
Universal

seidenglänzend DELTA® Buntlack Aqua SG + Mix 11
DELTA® All-Top SG + Mix
DELTA® Buntlack SG / Samtcolor / MIX

18
23

glänzend DELTA® Buntlack Aqua GL + Mix 10 DELTA® Buntlack HG / Buntdeltal / MIX 22

matt
DELTA® All-Top matt + Mix 
DELTA® Buntlack matt MIX

18 
23

Eintopf-Systeme – 1-komponentige Deckbeschichtung

Dekorativer Korrosionsschutz seidenglänzend DELTA® Metallschutz plus SG + Mix 25

Transparente Schutz-Lackierung / Klar-Lacke

1-komponentig
Für Wohnraumbelastung

seidenglänzend DELTA® 1K-Klarlack Aqua SG 13 DELTA® 1K-Klarlack SG / PU 70 satin 24

hochglänzend DELTA® 1K-Klarlack Aqua GL 13
DELTA® 1K Klarlack HG / PU 
70 brillant

24

2-komponentig
Für stark beanspruchte Bereiche

seidenglänzend DELTA® 2K-Klarlack Aqua SG 13

hochglänzend DELTA® 2K-Klarlack Aqua HG 13

Lack-Spezialprodukte

Kunststofflack seidenglänzend DELTA® Polymer SG 26

1K Lack-Härter DELTA® 1K-Lack-Härter / TBS 26

Additiv gegen Algen- und Moosbefall DELTA® Fungizid L 26

Verdünnung Universal
für Alkydharzlacke

DELTA® Universal-Verdünnung 26
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} Hybrid kötőanyag magas minőségű PU részaránnyal
} Mindennapos beltéri használatra, szagterhelés nélkül
} Felhordása és felületi megjelenése az ismert

oldószeres bázisú DELTA zománcok minőségi igényének
felel meg

DELTA® klasszikusok
a jövőbe mutató 
Aqua-Hybrid technológiával.

Az előnyök áttekintése:
} Egymást optimálisan kiegészítő zománcrendszer
} Hosszú nyílt idejükkel lehetőség nyílik a nagy felületek

átlapolás nélküli festésére
} Gyors, gazdaságos felhordás
} UV-álló és sárgulásmentes
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Alapozó
Haftgrund / Tapadást közvetítő alapozó

DELTA® Haftprimer Aqua / MIX

Vízzel hígítható, kül- és beltéri speciális tapadást 
közvetítő alapozó zománcok és fedőfestékek alá.

Enyhén töltött, tapadást segítő alapozó, 
univerzálisan alkalmazható régi diszperziós 
festékekre, régi zománc felületekre, horganyra, 
kemény PVC-re, alumíniumra, rézre és más 
nemesfém felületekre, valamint beltéri vas- és acél 
felületekre.

Tulajdonságok: 

} Ideális tapadás
} Enyhén töltött
} Gyorsan száradó, nagyon jól csiszolható
} Egyszerű, zománcjellegű felhordhatóság
} Oldószeres- vagy vizes  bázisú DELTA® 
     zománcokkal átfesthető
} vízzel hígítható, enyhe illatú
} matt fényű

Típus Szín Kiszerelés  Egys.

Gyári Fehér 
ca. RAL 7001

2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

MIX 2,500 L
1,000 L

6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 3

Áttetsző 
Fehér

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Matt ca. 1,39 ca. 120 ml/m2
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1K-Zománcfestékek 
Fényes zománcok 

DELTA® Weißlack Aqua GL

DELTA® Buntlack Aqua GL MIX

PU kötőanyag-kombinációs bázisú, vízzel hígítható, kül- és 
beltéri, fényes titánfehér zománcfesték.

Fára, fa építőipari anyagokra, fémekre, kemény 
műanyagokra, üvegszövet- és vinil tapétákra, vakolt falakra 
és lábazatra, színezve melegvizes radiátorokra és ásványi 
alapfelületekre.

Tulajdonságok: 

}  Magas fedőképesség és óriási felületi keménység 
} UV-stabil, időjárásálló és nem blokkosodik
} Lúgálló, fényét, színét és fehérségét stabilan megtartja
} Kézizzadásnak ellenálló
} Szagközömbös

PU kötőanyag-kombinációs bázisú, vízzel hígítható, 
fényes, színes  zománcfesték.

Minőségi megjelölést lásd a  DELTA® Weißlack Aqua GL-nél. 

Típus Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Fényes ca. 1,24 ca. 110 ml/m2

Szín Kiszerelés Egys.

MIX 2,500 L
1,000 L

6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 2
MIX-Base 3
MIX-Base 5

Áttetsző 
Félfehér 
Fehér 
Sárga

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Fényes ca. 1,24 ca. 110 ml/m2

Típus 

Szín
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1K- Zománcfestékek
Selyemfényű zománcok

DELTA® Weißlack Aqua SG

DELTA® Buntlack Aqua SG MIX

PU kötőanyag-kombinációs bázisú, vízzel hígítható, 
selyemfényű titánfehér zománcfesték. 

Kül- és beltérben is felhordható.
Fára, fa építőipari anyagokra, fémekre, kemény 
műanyagokra, üvegszövet- és vinil tapétákra, vakolt fala és 
lábazatra, színezve melegvizes radiátorokra és ásványi 
alapfelületekre.

Tulajdonságok: 

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 1,24 ca. 110 ml/m2

 Kiszerelés Egys.

MIX 2,500 L
1,000 L

6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 2
MIX-Base 3
MIX-Base 5

Áttetsző 
Félfehér 
Fehér 
Sárga

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 1,24 ca. 110 ml/m2

}  Magas fedőképesség és óriási felületi keménység 
} UV-stabil, időjárásálló és nem blokkosodik
} Lúgálló, fényét, színét és fehérségét stabilan megtartja
} Kézizzadásnak ellenálló
} Szagközömbös

PU kötőanyag-kombinációs bázisú, vízzel hígítható, 
selyemfényű, színes  zománcfesték.

Minőségi megjelölést lásd a  DELTA® Weißlack Aqua SG-nél. 

Típus 

Típus Szín
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1K és 2K áttetsző lakkok 
Univerzális fafelület-erősítő lakkok 

DELTA® 1K-Klarlack Aqua SG

DELTA® 1K-Klarlack Aqua GL

DELTA® 2K-Klarlack Aqua HG / SG

DELTA® Härter Klarlack Aqua HG / SG

Selyemfényű, vízzel hígítható akrilát-poliuretán bázisú 
fafelület-erősítő lakk.

Beltéri áttetsző lakk fa járófelületre lakótéri terhelés esetén, 
fa lépcsőkre, valamint fa bútorokra és  terhelésnek kitett fa 
építőipari szerkezetekre.

Tulajdonságok: 

} Vízfoltoknak és háztartási tisztítószereknek ellenálló
}  Gyors száradású
} Szagsemleges és környezetbarát
} Felülete kemény, dörzsölésálló

2K PUR áttetsző lakk, magas terhelésnek kitett fa 
járófelületek és fapadlók felújítására, festésére.

Felhasználási terület: nyilvános épületek közlekedői, 
eladóterek, éttermek stb., valamint terhelésálló 
védőlakként ajtókra, bútorokra és egyéb beltéri fa 
építőanyagokra.

Termékmegjelölés: 

}             Fényes és selyemfényű megjelenés
}  Ideális tapadás, kiváló felületi terülőképesség
} Magas teherbíró képesség, megnövelt súrolásállósággal 
} Magas kémiai ellenállóképesség
} Gyors száradás
} szinte szagtalan

Fényes edző, selyemfényű edző

DELTA® 2K-Klarlack Aqua  HG / SG előállításához 
adalékként, 1:9-es keverési arányban.

Kiszerelés Egys.

Gyári Áttetsző 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 1,04 ca. 110 ml/m2

Kiszerelés Egys.

Gyári Áttetsző 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Fényes ca. 1,03 ca. 110 ml/m2

Kiszerelés Egys.

Gyári Áttetsző 2,500 L
1,000 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Fényes ca. 1,03 ca. 110 ml/m2

 Kiszerelés Egys.

Gyári Áttetsző 0,250 L 4 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Fényes + 
Selyemfényű ca. 1,10 —

Magasfényű, vízzel hígítható akrilát-poliuretán bázisú 
fafelület-erősítő lakk.

Beltéri áttetsző lakk fa járófelületre lakótéri terhelés esetén, 
fa lépcsőkre, valamint fa bútorokra és  terhelésnek kitett fa 
építőipari szerkezetekre.

Tulajdonságok: 

} Vízfoltoknak és háztartási tisztítószereknek ellenálló
}  Gyors száradású
} Szagsemleges és környezetbarát
} Felülete kemény, súrolásálló

Típus 

Típus 

Típus 

Típus

Szín

Szín

Szín

Szín
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} Aromamentes oldószeres bázisú, innovatív funcionális zománcfestékek
}  Legújabb nyersanyag- és kötőanyag generáció
} A termékválaszték a nagyértékű csúcszománcozási munkák teljes  

spektrumát lefedi, kül- és beltérben egyaránt

Kiváló teljesítmény a felhordásban
fényesség a felületi megjelenésben.

} Brilliáns felületi megjelenés
} Kiemelkedő védőhatás a felületi kopás és szennyeződés ellen 
} Növelt UV- és időjárás állóság 
} Hibátlan felületi terülés, kiemelkedő felületi megjelenés 
} Optimalizált, gyors film-kikeményedés
}  Fémes megjelenés a csillogó fémpigmenteknek köszönhetően

Az előnyök áttekintése:
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Univerzális alapozók 
Súlypontban a fémfelületek védelme 

DELTA® Allprimer / MIX

Gyorsan száradó, matt fényű jól tapadó alapozófesték

Fa építőipari anyagokra, kemény PVC-re, alumíniumra, vasra, 
acélra és horganyra kül- és beltérben egyaránt.

Termékmegjelölés:

} Kiemelkedő korrózióvédelem 
} Aktív korrózióvédő pigmentek
} Nitróálló
} Ecsettel, hengerrel és a járatos szórási technikákkal 

könnyen felhordható
} Gyors száradás, jó felületi terülőképesség
} Radiátorok alapozására alkalmas

RAL-Nr. Szín megjelölés
RAL 3009 oxidrot
RAL 6011 resedagrün
RAL 7001 silbergrau
RAL 8011 nussbraun
RAL 9005 tiefschwarz

weiß

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári 6 db kész 
színárnyalat

2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

MIX 2,500 L
1,000 L

6 x
6 x

MIX-Base 2 Félfehér

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Matt ca. 1,33 ca. 100 ml/m2
Gyári 

színkeverés

Típus
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Speciális alapozók 
Gyorsan csiszolható alapozó / Kétkomponenses alapozó

DELTA® Vorlack

DELTA® 2K-Haftgrund

A kezelt felületet jól kitöltő, matt fényű, gyorsan 
csiszolható alapozó.

Kül- és beltéri fa alapfelületekre. Tökéletesen sík lefutású 
előfestő-alapozó, minden DELTA® zománcfesték alá.

Termékmegjelölés:

} Kiemelkedő felöleti töltő- és fedőerő
} Kiváló éltakaró képességű
} Nagyon jó nedves stabilitás - nem folyik meg a 

felületen
} Kiváló terülőképességű
} Nagyon jól csiszolható
} Szagsemleges

Matt fényű két komponenses alapozó

kemény PVC-re, akril, melamingyantás lemezekre, 
alumíniumra, horganyra és horganyzott acélra, Resopal-ra, 
csempére, nemes fémekre és tömör, nem nedvszívó 
betonfelületekre.

Termékmegjelölés:

} Tapadóhíd, csaknem minden problémás 
alapfelületre 

} Kiváló tapadó- és felületi állóképesség 
} Magas korrózióvédelem
} Mechanikai- és kémiai hatásoknak ellenálló
} Könnyen és gyorsan felhordható
} Hosszú fazékidő

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Matt ca. 1,36 ca. 120 ml/m2

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér

2,5 kg
+

0,5 kg
Härter

6 x

0,60 kg
+

0,12 kg
Härter

6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Matt ca.  1,50 ca. 120 ml/m2

Típus 

Típus 
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1 „fazekas” zománcrendszerek, közvetlen tapadással
Allround- zománcfestékek az egész házat felöleve 

Többoldalú 
alkalmazási terület
Kül- és beltérre
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1K-Zománcfestékek 
Allround - sokoldalú zománcfesték 

DELTA® All-Top SG / MIX

DELTA® All-Top Matt / MIX

Selyemfényű, 2:1-ben épületzománc – szilikonnal 
módosított alkidgyantás zománcfesték

Oldószeres bázisú, kül- és beltéri „egyfazekas rendszer”, 
alapozásra és fedő zománcozásra egyaránt.
Nagyértékű és gazdaságos kül- és beltéri zománcozási 
munkákhoz fa alapfelületekre, fa építőipari anyagokra, 
kemény PVC-re és alumíniumra, 2 rétegben.
Ideálisan használható régi felületek felújító festésére, 
külön alapozó használata nélkül.

Termékmegjelölés: 

} Alapozás- és fedőréteg is egyben, egyfazekas rendszer
} Magas fedőképesség, jó éltakarással
} Töltött, sima lefutású
} Kiemelkedő UV- és időjárásállóság, a szilikon összetétel  

miatt
} Nedves filmje 200 µm-ig nem folyik meg, magas 

stabilitású
} Egyszerűen, gyorsan felhordható

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

MIX 2,500 L
1,000 L

6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 3

Áttetsző
Fehér

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 1,35 ca. 120 ml/m2

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

MIX 2,500 L
1,000 L

6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 3

Áttetsző
Fehér

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Matt ca. 1,35 ca. 120 ml/m2

Matt fényű, 2:1-ben épületzománc – szilikonnal 
módosított alkidgyantás zománcfesték

Oldószeres bázisú, kül- és beltéri „egyfazekas rendszer”, 
alapozásra és fedő zománcozásra egyaránt.
Nagyértékű és gazdaságos kül- és beltéri zománcozási 
munkákhoz fa alapfelületekre, fa építőipari anyagokra, 
kemény PVC-re és alumíniumra, 2 rétegben.
Ideálisan használható régi felületek felújító festésére, 
külön alapozó használata nélkül.

Termékmegjelölés: 

}  Alapozás- és fedőréteg is egyben, egyfazekas rendszer
}  Magas fedőképesség, jó éltakarással
} Töltött, sima lefutású
}  Kiemelkedő UV- és időjárásállóság, a szilikon összetétel

miatt
} Nedves filmje 200 µm-ig nem folyik meg, magas 

stabilitású
} Egyszerűen, gyorsan felhordható

Típus

Típus
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Selyemfényű "egy fazekas" rendszer, turbo száradással

DELTA® XtraFixx Weißlack SG

Innovatív, aromamentes, magas PU részarányú és speciális 
alkidgyanta bázisú, selyemfényű fehér színű zománcfesték. 

Közvetlen tapadás fára, fa építőipari anyagokra, 
alumíniumra és kemény PVC-re. Fémre és nemesfémekre a 
megfelelő felület előkezelés, alapozás ill. előfestés után 
hordható fel. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
Termékmegjelölés:
} Turbo száradása miatt 2 munkamenetben ugyanaz nap 

     alatt felhordható
}  5 óra után átfesthető
} Egyfazekas rendszer, közvetlen tapadással fára, fa     

építőipari anyagokra, alumíniumra és kemény PVC-re
} Magas szárazanyag tartalom
} Töltött, sima felületi lefutás
} Magas fehérségű
} Magas fedőerő, kiváló éltakaró képességel
} Blokkosodásmentes, felülete nem tapad
} Szagsemleges
}  Időjárásálló, fényességét hosszú ideig megtartja
} Hosszú nyílt idejű

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári

Fehér 

RAL 9003 
RAL 9010 
RAL 9016

2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 1,21 ca. 110 ml/m2

DELTA® XtraFixx Weißlack SG
aminek a festőmesterek és 
megbízóik egyformán örülnek !

Példaként egy átlagos lakás festése:
6 db ajtó + keret, henger/ecset felhordási kombinációval:  
egy ember munkája egy nap alatt.
Alapozó- és záróbevonat ugyanazon a nap alatt.

1K-Zománcfestékek 

Típus

Gyári 
színkeverés
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1K - Zománcfestékek 
Weißlacke / fehér színű zománcok

DELTA® Weißlack HG / Polarweiß brillant

DELTA® Weißlack SG / Polarweiß satin

DELTA® Weißlack Matt

Magasfényű speciális titánfehér, alkidgyantás zománcfesték

az elsőosztályú kül- és beltéri fehér zománcozási munkákhoz, 
sárgulásra nem hajlamos kötőanyaggal, megújult 
technológiával és magas fedőképességű extra minőségű 
titándioxid pigmenttel.

Termékmegjelölés: 

} Könnyű felhordás, a legjobb alkalmazhatósági komforttal
} Csökkentett barnulási-sárgulási hajlam
} Magas szárazanyag tartalom
} Magas fedőképesség, kiváló éltakarás 
} Extrém magas időjárásálló képesség

Matt fényű speciális titánfehér, alkidgyantás zománcfesték

nagyértékű kül- és beltéri fehér zománcozási munkákhoz, 
sárgulásra nem hajlamos kötőanyaggal, megújult 
technológiával és magas fedőképességű extra minőségű 
titándioxid pigmenttel.

Termékmegjelölés: 

} Magas szárazanyag tartalom
} Töltött, sima felületképzés a függőleges felületeken is
} Magas fedőképesség, kiváló éltakarás  
} Matt fénye a festés utáni napon érzékelhető

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Magasfényű ca. 1,27 ca. 90 ml/m2

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 1,35 ca. 90 ml/m2

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Matt ca. 1,19 ca. 100 ml/m2

Selyemfényű speciális titánfehér, alkidgyantás zománcfesték

nagyértékű kül- és beltéri fehér zománcozási munkákhoz, 
sárgulásra nem hajlamos kötőanyaggal, megújult 
technológiával és magas fedőképességű extra minőségű 
titándioxid pigmenttel.

Termékmegjelölés: 

}  Könnyű felhordás, a legjobb alkalmazhatósági komforttal
} Csökkentett barnulási-sárgulási hajlam
} Magas szárazanyag tartalom
}  Töltött, sima felületképzés a függőleges felületeken is
}  Magas fedőképesség, kiváló éltakarás 

Típus

Típus

Típus 
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1K- Zománcfestékek 
Ablakzománcok / Radiátorzománcok 

DELTA® Fensterlack SG / Venti 3 in 1 / MIX

DELTA® Heizkörperlack HG / Therm AF

Fehér színű, selyemfényű ablakzománc 3:1-ben.

Szellőzőképes „egy edényes” önmagát alapozó 
zománcfesték, faablakok és fa szerkezetek zománcozási 
munkáihoz, alapozó-,köztes- és zárórétegként.

Termékmegjelölés: 

} A fafelület nedvességét szabályozó tulajdonságokkal
}  Kiváló időjárásállóság, magas páradiffúziós képességgel
} Magas fedőképesség, kiváló éltakarás 
} A felületet jól kitölti
} Gyors száradás

Fényes radiátorzománc

Előfestéshez és fedő zománcként ecseteléshez, 
vagy szóráshoz. Záró zománcbevonatként 
melegvizes – és gőzfűtésű radiátorokra.

Termékmegjelölés:

}  Speciális hő- és sárgulásálló kötőanyag
} 120 °C-ig sárgulásmentes
} Magas nedves rétegvastagság, nem folyik meg
} Magas fedőképesség, kiváló éltakarás 

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Fényes ca. 1,12 ca. 110 ml/m2

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

MIX 2,500 L
1,000 L

6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 2
MIX-Base 3

Áttetsző
Félfehér 
Fehér

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 1,35 ca. 120 ml/m2

Típus

Típus

Gyári 
színkeverés
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1K - Zománcfestékek 
Magasfényű színes zománcfestékek 

DELTA® Buntlack HG / Buntdeltal / MIX

Oldószeres bázisú, magasfényű, magas szárazanyagtartalmú, 
magas fedőképességű, kül- és beltéri szagsemleges színes 
zománcfesték.

Nagyértékű, tartós zománcfestékként szakszerűen alapozott 
fára, acélra, nemesfémekre és kemény műanyagra.

Termékmegjelölés: 
}  Magas fedőképesség
} Jó éltakarás
} Ütés- és lökésálló
}  Fény- és időjárásálló
}  Hibátlanul sík lefutás, terülés, függőleges felületen is

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér
10,000 L

2,500 L
0,750 L

1 x
6 x
6 x

MIX
*10,000 L

2,500 L
1,000 L

1 x
6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 2
MIX-Base 3
MIX-Base 5
MIX-Base 8

Áttetsző
Félfehér
Fehér
Sárga
Vörös

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Magasfényű ca. 1,27 ca. 110 ml/m2

*) a kiszerelés csak gyári színkeveréssel érhető el

Gyári kész színek 750 ml        2,5 l

weiß • •
RAL 1021 rapsgelb • •
RAL 2004 reinorange • •
RAL 3000 feuerrot • •
RAL 5010 enzianblau • •
RAL 5012 lichtblau • •
RAL 5014 taubenblau • •
RAL 6002 laubgrün • •
RAL 6005 moosgrün • •
RAL 6011 resedagrün • •
RAL 7001 silbergrau • •
RAL 7016 anthrazitgrau • •
RAL 7032 kieselgrau • •
RAL 7035 lichtgrau • •
RAL 8014 sepiabraun • •
RAL 8017 schokoladenbr. • •
RAL 9002 grauweiß •
RAL 9005 tiefschwarz • •

Típus 

Gyári 
színkeverés
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Selyemfényű - / Matt fényű színes zománcfestékek

DELTA® Buntlack SG / Samtcolor / MIX

DELTA® Buntlack Matt MIX

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér
10,000 L

2,500 L
0,750 L

1 x
6 x
6 x

MIX
*10,000 L   
     2,500 L 
     1,000 L

1 x
6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 2
MIX-Base 3
MIX-Base 5
MIX-Base 8
MIX-Base 9

Áttetsző
Félfehér
Fehér
Sárga
Vörös
RAL 9007

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 1,35 ca. 110 ml/m2

 Szín Kiszerelés Egys.

MIX 2,500 L
1,000 L

6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 3

Áttetsző
Fehér

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Matt ca. 1,10 ca. 120 ml/m2

Gyári kész zsínek

weiß • •
1110 perlweiß • •
RAL 1015 hellelfenb. • •
RAL 1021 rapsgelb •
RAL 2004 reinorange • •
RAL 3000 feuerrot • •
RAL 5010 enzianblau • •
RAL 5012 lichtblau • •
RAL 5014 taubenblau • •
RAL 6002 laubgrün • •
RAL 6005 moosgrün • •
RAL 6011 resedagrün • •
RAL 7001 silbergrau • •
RAL 7016 anthrazitgrau • •
RAL 7032 kieselgrau •
RAL 7035 lichtgrau • •
RAL 8011 nussbraun • •
RAL 8014 sepiabraun • •
RAL 8017 schokoladenbr. • •
RAL 9001 cremeweiß • •
RAL 9002 grauweiß • •
RAL 9005 tiefschwarz • •
RAL 9006 weißaluminium • •
RAL 9007 graualuminium • •

1K - Zománcfestékek 

Oldószeres bázisú, selyemfényű, magas szárazanyagtartalmú, 
magas fedőképességű, kül- és beltéri szagsemleges színes 
zománcfesték.

Nagyértékű, tartós zománcfestékként szakszerűen alapozott 
fára, acélra, nemesfémekre és kemény műanyagra.

Termékmegjelölés: 

}  Magas   
 fedőképesség

} Jó éltakarás
} Ütés- és lökésálló
} Fény- és időjárásálló

750 ml        2,5 l

Oldószeres bázisú, matt fényű, innovatív, magas 
szárazanyagtartalmú, magas fedőképességű, kül- és beltéri 
színes zománcfesték.

Nagyértékű, tartós kül- beltéri zománcfestékként, megújult 
technológiával.

Termékmegjelölés: 

}  Magas szárazanyagtartalom hányad
}  Hibátlanul sík lefutás, terülés, függőleges felületen 

is
} Magas fedőképesség, kiváló éltakarás
}  Matt fényű felületi megjelenés

Típus

Típus

*) a kiszerelés csak gyári színkeveréssel érhető el

Gyári 
színkeverés
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1K - Színtelen lakkok 
Parkettlakkok / Fafelület erősítés

DELTA® 1K-Klarlack HG / PU 70 brillant

1K-Klarlack SG / PU 70 satin

Magasfényű, PU színtelen lakk, UV szűrő adalékkal fa 
járófelületre és parafára, lépcsőre, bútorra valamint fából 
készült hajófedésekre bel- és kültérben (kültérben csak 
közvetett, védett időjárásterhelés esetén a DIN 50010 
szerint).

Termékmegjelölés: 

} Oldószeres bázisú, teherbíró színtelen lakk, kiváló 
felületi keménységgel és súrolásállósággal

} Gyenge savaknak és lúgoknak ellenálló
} Kemény- és puhafára is könnyen felhordható,  

pl.ajtóra, faborításra, ülőbútorra, bejárati ajtóra stb.

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Fényes ca. 0,90 ca. 100 ml/m2

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 0,90 ca. 100 ml/m2

Selyemfényű, PU színtelen lakk, UV szűrő adalékkal fa 
járófelületre és parafára, lépcsőre, bútorra valamint fából 
készült hajófedésekre bel- és kültérben (kültérben csak 
közvetett, védett időjárásterhelés esetén a DIN 50010 
szerint).

Termékmegjelölés: 
} Oldószeres bázisú, teherbíró színtelen lakk, kiváló 
 felületi keménységgel és súrolásállósággal
} Gyenge savaknak és lúgoknak ellenálló
} Kemény- és puhafára is könnyen felhordható,  pl. fa 

ajtóra kül- és beltérben (kültérben csak közvetett, védett 
időjárásterhelés esetén a DIN 50010 szerint)

Típus

Típus
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Fémbevonat 
Dekoratív korrózióvédelem

DELTA® Metallschutz plus SG / MIX
Vastagrétegű, dekoratív korrózióvédelem, közvetlen felületi 
tapadással.
Színezett, oldószertartalmú, speciális akril bázisú 
„egyfazekas”, önmagát alapozó vastagrétegű zománcbevonat.
A következő alapfelületekre: vas, acél- és horganyzott acél, 
közvetlen tapadással alapozó nélkül horganyra, alumíniumra, 
Coil-Coating (beégetett) hullámlemezekre és kemény PVC-re.

Termékmegjelölés:
} Vastag rétegben is felhordható
} Pontos éltakarás az élekben gazdag épületrészeken
} Emelt                                                    korrózióvédelem
}  Hatásos felületi szigetelőhatás a pikkelyszerű

töltőanyagoknak köszönhetően
}  kb. 4-5 órán belül felülete tapadásmentes, érinthető

RAL- és  
gyári kész színek: 1 L 2,5 L 10 L

weiß • • •

RAL 9006 weißaluminium • • •

RAL 9007 graualuminium • • •

DB-kész színek, csillogó pigmentekkel:

DB 701 —

DB 702 —

DB 703 —

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári 6
10,000 L

2,500 L
1,000 L

1 x
6 x
6 x

MIX
*10,000 L 

2,500 L 
1,000    L

1 x
6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 1
MIX-Base 2
MIX-Base 3
MIX-Base 9

Fehér
Félfehér
Törtfehér
Áttetsző
RAL 9007

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű 1,14 - 1,35 ca. 180 ml/m2

Típus

*) a kiszerelés csak gyári színkeveréssel érhető el

•

•

•
•

—

—

—

Gyári 
színkeverés
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Speciális termékek 

DELTA® Polymer SG

DELTA® 1K-Lack-Härter / T.B.S.

DELTA® Fungizid L  

DELTA® Universal-Verdünnung

Speciális selyemfényű folyékony műanyag, kül- és beltéri 
felületekre.

Zománcfesték műanyagra, betonra, cementes járófelületre, 
falazatokra, horganyra, acélra és könnyűfémre, alapozóként 
és záró zománcrétegként.

Termékmegjelölés: 

} Kiemelkedő fedőerő
} Biztos tapadás
} Teherbíró
} Gyors száradású
} Könnyen felhordható és tisztítható

Színek: 10,00 L 2,50 L 0,75 L

Fehér — • •
ca. RAL 7001 silbergrau • • •
ca. RAL 7030 steingrau • • •
ca. RAL 7032 kieselgrau •

•
•

ca. RAL 7 035 lichtgrau

ca. RAL 9005 tiefschwarz

Színtelen adalékszer, alkidgyantás zománcfestékek 
szórásához.

A DELTA® Buntdeltal és más alkidgyantás zománcfesték 
adalékaként megnöveli azok kémiai- és mechanikai 
ellenállóképességét és ugyanakkor a szórási viszkozitás 
beállítására is alkalmas.
VbF: AII      ADR/RID: Kl. 3 Ziffer 31 c
Keverési arány:  
1 rész DELTA® 1K-Lack-Härter : 10 rész Zománc/Lakkfesték

Fungicid- és algicid erősítő adalékszer, oldószeres, alkidgyanta 
bázisú zománcokhoz, lazúrokhoz.

Az adalékszer használatával a szerves szennyeződések szembeni 
felületi fertőzöttség veszélye mint pl. mohák/algák/gombák felületi 
megtelepdése, változatlan klimatikus viszonyok között jelentősen 
háttérbe szorítható.
} Nagyon könnyen alkalmazható
} Széles használati kör
} Filmkonzerválószer, csak kültérben használható
} Azonnali- és hosszú ideig tartó hatékonyság
} Fényálló
} Használható: 3-10 közötti pH értékű termékeknél 

Univerzális hígítószer minden alkidgyanta 
bázisú DELTA® termékhez.

 VbF: AII

ADR/RID: Osztály: 3 Szám:31C

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári 6
10,000 L

2,500 L
0,750 L

1 x
6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 1,17 ca. 100 ml/m 2

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Áttetsző 0,750 L
0,250 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 0,92 ca. 100 ml/m2

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Áttetsző 0,050 L 9 x

Fényesség Sűrűség Adagolás

— ca. 0,95 Max. 2 V/V.% 

A doboz tartalma,
2,5 liter zománchoz
vagy lazúrhoz 
elegendő.

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Áttetsző 1,000 L 6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

— ca. 0,92 ca. 100 ml/m2

Típus

Típus

Típus 

Típus

—

•
•

• •

•
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} Oldószeres bázisú zománcfesték választék,
     professzionális DELTA® minőségi követelménnyel 
} Egymással tökéletesen kapcsolódós zománcrendszer
} Kiváló ár-minőség arány
} Ideális ajánlati alternatíva nyilvános költségvetés

kiírásoknál, nagyobb projectek, vagy privát épületek
esetén is

A zománc termékválaszték bázisa 
kiemelkedő gazdaságossággal
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ECO   Alapozók 
Univerzális felület-előkészítő anyagok

DELTA® ECO Rostschutz-Grund

DELTA® ECO Voranstrich

DELTA® ECO Profi-Allgrund

Korrózióvédő alapozó- és köztes bevonat.

Kül- és beltéri vas- és acélfelületek gazdasásgos 
megvédésére, felület-előkezelésre.
Tulajdonságok: 
}   Aktív korrózióvédő pigmentekkel a kiváló 

korrózióvédelem érdekében
} Könnyen felhordható
} Gyorsan száradó és jól csiszolható
} Biztos tapadás
} 90 °C-ig hőálló, enyhe illatú

Tapadást közvetítő univerzális, töltött előfesték.

Enyhe illatú tapadást közvetítő, kül- és beltéri alapozó- 
és köztes bevonat, felületkitöltő tulajdonsággal a 
gazdaságos felületkezelésre.
Tulajdonságok: 
} Jó csiszolhatóság
} Időjárásálló

Univerzális alapozó, aktív korrózióvédelemmel.

Tapadást közvetítő előfesték, korrózióvédő 
tulajdonságokkal a kül- és beltéri felületek 
gazdaságos bevonására. Univerzálisan alkalmazható 
horganyra, vasra- és acélra,alumíniumra, kemény 
PVC-re, radiátorokra, fára és fa építőipari anyagokra.
Tulajdonságok: 
} Biztos tapadás
} Egyszerűen felhordható
} Rozsdavédő

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Szürke 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Matt ca. 1,4 ca. 110 ml/m2

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Matt ca. 1,24 ca. 120 ml/m2

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári
Fehér
RAL 7001 silbergrau 
RAL 3009 oxidrot

2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Matt ca. 1,30 ca. 100 ml/m2

Típus 

Típus 

Típus 



29

ECO Zománcfestékek 
Ablak zománcok / Radiátorzománcok

DELTA® ECO Profi Fensterlack SG

DELTA® ECO Profi Heizkörperlack HG

Selyemfényű, 1 fazekas - önmagát alapozó ablak 
zománc.

1 fazekas rendszerű, szellőzőképes, gazdaságos 
ablakzománc, alapozó-, köztes- és záró 
zománcbevonatként kül- és beltéri felületekre.
Tulajdonságok: 
} Alkalmazható fára és fa építőipari anyagokra, 

speciálisan fa ablakokra
}  Jó éltakaró képesség és időjárás állóság 
} Filmje töltött, egyenletesen sík felületet képez
} Aromamentes és szagsemleges

Magasfényű radiátorzománc.  

Magas fedőképességű 1 fazekas rendszerű – önmagát 
alapozó- gazdaságos előfesték és záró zománcréteg, 
melegvizes radiátorokra.
Tulajdonságok: 
} Jó éltakaró képesség és nedves állóképesség
} Magas fehérségi fok, nagyon csekély sárgulási 

hajlammal
} Aromamentes és szagsemleges

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 1,20 ca. 120 ml/m2

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L

6 x
6 x

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Magasfényű ca. 1,15 ca. 110 ml/m2

Típus

Típus 
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ECO Zománcfestékek 
Fényes zománcfestékek / Selyemfényű zománcfestékek

DELTA® ECO Profi-Lack HG / MIX

DELTA® ECO Profi-Lack SG / MIX

Magasfényű, jó fedőképeségű gazdaságos zománcfesték, 
kül- és beltéri felületekre.

Különösen jól felhordható, könnyen bedolgozható.

A szakszerűen alapozott fa-,vas-,nemesfém és kemény PVC 
felületek zománcozására használható.

Tulajdonságok: 
} Jó fedőerő és éltakaró képesség
} Kifogástalan lefutású, időjárásálló

 Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L 

6 x
6 x

MIX

10,000 L
2,500 L
1,000 L
0,500 L

1 x
6 x
6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 2
MIX-Base 3

Áttetsző
Törtfehér
Fehér

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Magasfényű ca. 1,29 ca. 90 ml/m2

Szín Kiszerelés Egys.

Gyári Fehér 2,500 L
0,750 L 

6 x
6 x

MIX

10,000 L
2,500 L
1,000 L
0,500 L

1 x
6 x
6 x
6 x

MIX-Base 0
MIX-Base 2
MIX-Base 3
MIX-Base 5

Áttetsző
Törtfehér
Fehér
Sárga

Fényesség Sűrűség Kiadósság

Selyemfényű ca. 1,31 ca. 90 ml/m2

Selyemfényű, jó fedőképeségű gazdaságos zománcfesték, 
kül- és beltéri felületekre.

Különösen jól felhordható, könnyen bedolgozható. 
Fényességét a festés utáni napon éri el.

A szakszerűen alapozott fa-,vas-,nemesfém és kemény PVC 
felületek zománcozására használható.

Tulajdonságok: 
} Jó fedőerő és éltakaró képesség
} Kifogástalan lefutású, időjárásálló

Típus

Típus 
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Készre kevert - gyári színválaszték 
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1110 perlweiß — • — — —

RAL 1015 hellelfenb. — • — — —

RAL 1021 rapsgelb • • — — —

RAL 2004 reinorange • • — — —

RAL 3000 feuerrot • • — — —

RAL 3009 oxidrot — — — — •

RAL 5010 enzianblau • • — — —

RAL 5012 lichtblau • • — — —

RAL 5014 taubenblau • • — — —

RAL 6002 laubgrün • • — — —

RAL 6005 moosgrün • • — — —

RAL 6011 resedagrün • • — — •

RAL 7001 silbergrau • • • — •

RAL 7016 anthrazitgrau • • — — —

RAL 7030 steingrau — — • — —

RAL 7032 kieselgrau • • • — —

RAL 7035 lichtgrau • • • — —

RAL 8011 nussbraun — • — — •

RAL 8014 sepiabraun • • — — —

RAL 8017 schokoladenbr. • • — — —

RAL 9001 cremeweiß — • — — —

RAL 9002 grauweiß • • — — —

RAL 9005 tiefschwarz • • • — •

RAL 9006 weißaluminium — • — • —

RAL 9007 graualuminium — • — • —

DB 701 — — — — • —

DB 702 — — — — • —

DB 703 — — — — • —
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MIX Plus színezési központ 

DecoTint® Színezőpigmentek

A MixPlus színezhető termékei:

} Oldószeres - és vizes bázisú
1K és 2K zománcrendszerek 

} Fa lazúrfestékek
} Homlokzatfestékek
} Beltéri festékek

Bázis típus Színek

123 GY grün 1 L 1 St

133 YR mittelgelb 1 L 1 St

121 BG blau 1 L 1 St

134 XYR oxidgelb 1 L 1 St

125 NB schwarz 1 L 1 St

138 XRB oxidrot 1 L 1 St

111 WN weiß 1 L 1 St

126 NS oxidschwarz 1 L 1 St

119 VR rotviolett 1 L 1 St

124 XGY oxidgrün 1 L 1 St

122 BS oxidblau 1 L 1 St

112 XYG oxidlemon 1 L 1 St

117 RB rot 1 L 1 St

115 OG orange 1 L 1 St

113 YG gelb 1 L 1 St

116 XOR oxidorange 1 L 1 St

NEU  262 oxidblau 1 L 1 St

NEU  274 oxidgelb 1 L 1 St

NEU  278 oxidrot 1 L 1 St

NEU  500 oxidgelb 1 L 1 St

NEU  502 zitronengelb 1 L 1 St

NEU  592 oxidschwarz 1 L 1 St

Vizes bázisú szinezőpigment koncentrátumok.
Dekoratív festékbevonatok színezésére, színbeállításra. 
Tulajdonságok:
 VOC- és glykolmentes
 Nagy színezőképességű szerves- és szervetlen

    pigmentválaszték
 16 db alap bázispaszta

Ragyogás, színezés = MixPlus! 

A pasztákkal nagy gondossággal összhangban lévő MixPlus 
színkeverési programban több mint 300 db rezeptúrázott 
színkártya és összesen kb. 1.300.000 db színárnyalat nyújtja a 
lenyűgöző színválasztékot.

Színkártya kollekciókkal mint pl. a RAL, RAL-Design,az NCS 
színrendszerekkel és több egyéb, a piacon lévő ismert 
színkártyákkal  -a projectjeik kreatív megvalósításához - állunk 
a tervezők, kivitelezők és felhasználók rendelkezésére.

Felhasználóink környezetében a CD-Color kereskedői partnerei 
„just in time“- azonnali színkeverési szolgáltatást nyújtanak.

Kívánságuk szerint: rugalmassággal az éppen szükséges 
anyagmennyiségekre és egyedi színekkel az igényelt 
anyagminőségre.
Minden színezhető termékünk azonnal 
felismerhető a „MixPlus” megjelöléssel.

Kiszerelések 
csomagolási egység

Bázis típus Színek Kiszerelések 
csomagolási egység
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Keresési kritériumok és feltételek az alábbi példa szerint: 

Anyagszükséglet számító:

Javaslatunk az Ön konfigurációjára:

A CD-Color terméknavigációval a CWS 
WERTLACK, DELTA® und LUCITE® széles 
márkaválasztéka alapján, minden alapfelületre 
és felhasználási területre megtalálható a 
pontos bevonatrendszer.
Anyagszükséglet számítás:
A terméknavigátor igény szerint akár az adott 
objektum anyagszükségletét is ki tudja 
számítani. A terméknavigátort közvetlenül 
honlapunkról lehet igénybe venni.

https://www.cd-color.de/cdcpn-de/

Alapozásra szükséges mennyiség:
8  l DELTA® 2K Haftgrund + Härter (1x felhordás)

Fedőrétegre szükséges mennyiség:
20 l DELTA® Buntlack SG (2x felhordás)

m2  

www.cd-color.de

A CD-Color 
terméknavigátorával 
gyermekjáték a 
helyes termék 
kiválasztása!

1 Márkaválsaztás DELTA® System

2 Elhelyezkedés Außen / Kültér

3 Bevonat típusa Decklackierung /  Zománcfesték

4 Rendszerfelépítés Lösemittelbasierend / Oldószeres bázisú

5 Munkafolyamat Klassisches System / Klasszikus rendszer

6 Alapfelület Coil-Coating /  Égetett festék ( hullámlemez)

7 Minőségi besorolás —      ( Ez a konfigurációból kiesik)

8 Fényességi fok Seidenglänzend / Selyemfényű

70 SZÁMOL

1x 2x

Online -terméknavigátor 
Anyagválasztás és anyagmennyiség kalkuláció egy gombnyomásra

Mekkora a festendő felület?
Az Ön által megadott adat:
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} Műszaki segítségnyújtás a CD-Color
szaktanácsadóitól közvetlenül  a kivitelezés
helyszínén

} Kivitelezésre szabott kiírás

} Számítógépes színjavaslatok kidolgozása
homlokzatra, beltéri felületekre és
zománcozási munkákhoz

} A kiválasztott színeket a legkorszerűbb
színkeverőgépekkel színpontosan, pár
percen belül szakkereskedőinknél lehet
elérni

} Egyedi színek gyors receptúrázása

} Gyári színezés és kiszállítás nagyobb projectekre

} Tanfolyamok és oktatások felhasználóknak és
tervezőknek

} Referenciák a CD-Color weboldalán:

www.cd-color.de / www. cd-color.hu

Profi Service 
Kivitelezőknek és tervezőknek

A tervkiírástól kezdve

a gördülékeny 

anyagkiszállításig.   
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Szállítási információk 

Szállítási költségek

Szállítási költségek, határidők 
vonatkozásában kérjük érdeklődjön 
kereskedelmi partnereinknél, vagy 
magyarországi képviselőnknél.
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Az Önök tanácsadói a CD-Color-nál 

Értékesítési szolgálat         
Tel. 02330 / 926 + Mellék

Központi rendelésfelvétel 
Tel./ Fax 02330 / 926 356

Kerstin Dolata 
Mellék - 583

Julia Schmidt 
Mellék - 582

Kirsten Wortmann 
Mellék - 587

Kristina Mänzer 
Mellék - 339

Heike Furmanek 
Mellék- 343

Tanja Radosavljevic 
Mellék - 344

Műszaki segítség          
Tel. 02330 / 926 + Mellék

Alkalmazástechnika FAX 
Tel. 02330 / 926 590

Alkalamzástechnikai osztályvezető 
Benedikt  Müller-Wortmann      
Mellék - 101

Műszaki tanácsadás 
Carsten Schmitz 
Mellék - 226

Műszaki tanácsadás 
Timo Stubenvoll 
Mellék - 446

Műszaki tanácsadás 
Sebastian Schmidtke  
Mellék - 361

Ügyfélszolgálati vezető 
Friedhelm Ladage 
Mellék - 579

Központi rendelésfelvétel

Alkalmazástechnika
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Az Önök tanácsadói a CD-Color-nál 

Színbemérés
Tel. 02330 / 926 + mellék

Service-Hotline
Tel. 02330 / 926 154

FAX Receptkérés       
Tel. 02330 / 926 103

rezepte@cd-color.de
MixPlus 
osztályvezető  
Hajo Schütz 
Mellék - 193

Lydia Peters 
Mellék - 192

Markus Bickheuer 
Mellék - 186

Stephan Hecheltjen 
Mellék - 154

Service-Hotline
Tel. 02330 / 926 133

Jürgen Reimann 
Mellék - 111

Bernd Gröhser 
Mellék - 133

MIX PLUS

Színkeverőgép -technika
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Általános Szerződési Feltételek
CD-Color GmbH & Co. KG
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1.  § Általános rendelkezések, hatály
1 .Az alábbi általános szerződési feltételeink (a továbbiakban: ÁSZF) kizárólag abban az esetben érvényesek, ha 
a vevő/vállalkozó (BGB [német polgári törvénykönyv] 14. §-a) közjogi jogi személy vagy közös közjogi 
befektetési alap. Általános szerződési feltételeink a fogyasztókra nem vonatkoznak.
2.  Általános szerződési feltételeink kizárólagos érvényességgel bírnak. A vevő ezen feltételektől eltérő, 
azoknak ellentmondó vagy azokat kiegészítő általános szerződési feltételei csak akkor válnak a szerződés 
részévé, ha és amennyiben azok érvényességét írásban jóváhagytuk. Ez a hozzájárulásra vonatkozó 
követelmény minden esetben érvényes, például akkor is, ha a vevő általános szerződési feltételeinek 
ismeretében a szállítást feltétel nélkül hajtjuk végre.
3.  Az egyedi esetekben a vevővel megkötött egyedi megállapodások (ideértve a mellék megállapodásokat, 
kiegészítéseket és módosításokat is) mindig elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben. Az 
ilyen megállapodások tartalma szempontjából az írásbeli szerződés, illetve a mi írásbeli visszaigazolásunk 
döntő jelentőséggel bír.
4.  Azon jogi szempontból releváns nyilatkozatokat és értesítéseket, amelyeket a vevőnek a szerződés 
megkötését követően kell átadnia részünkre (pl. határidők meghatározása, reklamációk, elállási nyilatkozat 
vagy csökkentésről szóló nyilatkozat) azok érvényessége érdekében írásba kell foglalni.

2.2. § Szerződéskötés

1.  Ajánlataink nem jelentenek szerződéses vagy más jellegű kötelezettségvállalást. Ez akkor is érvényes, ha a 
vevő részére katalógusokat, műszaki dokumentációkat, egyéb termékleírásokat vagy iratokat adtunk át - akár 
elektronikus formában is -, amelyek tekintetében a tulajdonjogokat és a szerzői jogokat fenntartjuk.
2.  Az áru vevő általi megrendelése kötelező érvényű szerződéses ajánlatnak minősül. A megrendelés eltérő 
előírásai hiányában jogosultak vagyunk ezt a szerződéses ajánlatot annak kézhezvételétől számított 2 héten 
belül elfogadni. Az elfogadás történhet írásban (pl. a megrendelés visszaigazolásával) vagy az áruknak a vevő 
részére történő kiszállításával.
3.  § Árak

1.  A megállapodott árak gyártelepi árak és azok összege a kiszállítás napján érvényes, törvényben 
meghatározott áruforgalmi adóval növelendő. Minden vám, illeték, adó és egyéb kormányzati adó a vevőt 
terheli.
2.  A számítás szempontjából az általunk meghatározott súlyok, darabszámok és mennyiségek akkor 
tekintendők irányadónak, ha a vevő azokkal szemben azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 14 
napon belül nem emel kifogást.
3.  Ha a szerződés időtartama alatt árainkat általánosan csökkentjük vagy emeljük, az esetben a még át 
nem vett mennyiségekre a megváltozott árak alkalmazandóak. Áremelés esetén a vevő jogosult a 
szerződést haladéktalanul, de legkésőbb az áremelésről szóló értesítés kézhezvételét követő négy héten 
belül felmondani. A szerződéstől való elállás az áremelés előtt teljesített szállításokat nem érinti.
4.  § Alkalmazástechnikai tanácsadás

1.1. Amennyiben tanácsadói szolgáltatásokat nyújtunk, ezt legjobb tudásunk szerint végezzük. A leszállított áru 
alkalmasságára és alkalmazására vonatkozó adatok és információk nem mentesítik a vevőt a saját maga által 
végzendő vizsgálatok és kísérletek alól. Ez különösen akkor érvényes, ha a termékekhez nem tőlünk beszerzett 
hígítók, keményítő anyagok, kiegészítő lakkok vagy egyéb komponensek hozzáadása történik.
5.5. § Szállítás

1. A vevő köteles az árut az egyeztetett szállítási időpontban, vagy - amennyiben a felek szállítási határidőben 
nem állapodtak meg - a rendelkezésre állásról szóló értesítést követően a teljesítés helyén a 11. §-nak 
megfelelően haladéktalanul átvenni. Ha a vevő az áru átvételét illetően késedelembe esik, akkor jogosultak 
vagyunk azokat saját belátásunk szerint a vevő költségére elküldeni, vagy - ha másképpen nem megoldható, 
akár a szabadban - tárolni. Ebben az esetben az áruk véletlen megsemmisüléséért, elvesztéséért vagy 
károsodásáért felelősséget nem vállalunk. Az áru tárolása esetén jogosultak vagyunk az árut egy hét elteltével 
kiszámlázni.
2. Amennyiben az 1. bekezdéstől eltérően olyan megállapodás született, mely szerint kötelesek vagyunk az 
árut elküldeni, az esetben a szállítás a vevő költségén történik, és a szállítási eszközök és a szállítási útvonal 
megválasztása külön utasítás hiányában saját belátásunk szerint történik. A kárveszély akkor száll át a vevőre, 
amikor az árut a fuvarozónak átadjuk. A szállítás 1 000,00 EUR értéktől a rendeltetési helyig fizetve történik.
3. A vevő számára ésszerű részleges szállítás megengedett.
4. Nálunk, illetve alvállalkozóinknál bekövetkező jelentős, előreláthatatlan, illetve és nem általunk okozott 
üzemzavarok, beszállítóink részéről történő szállítási határidő túllépések vagy szállítást érintő fennakadások, 
valamint nyersanyag-, energia- vagy munkaerőhiány, sztrájk, kizárás, szállítási eszköz beszerzését érintő 
nehézségek, közlekedési fennakadások, felsőbb hatalom általi rendelkezések és vis maior esetek előfordulása 
esetén a szállítási idő a teljesítés akadálya fennállásának időtartamával meghosszabbodik, amennyiben ezek a 
körülmények az áruk szállítása szempontjából mérvadóak. Az ilyen akadályok kezdetéről és végéről a vevőt 
haladéktalanul értesítjük. Ha az ilyen körülmény több mint egy hónappal késlelteti a szállítást, az esetben mind 
a vevő, mind mi - a kártérítési igények kizárása mellett - jogosultak vagyunk a szállítási zavarok által érintett 
mennyiséget illetően a szerződéstől elállni. A törvény szerinti elállási és felmondási jogunkat, valamint a 
szerződés teljesítésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket a teljesítési kötelezettség kizárása esetén (pl. a 
szolgáltatás és/vagy az utólagos teljesítés lehetetlensége vagy ésszerűtlensége esetén) ez nem érinti. A 
vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételek 9. §-a szerinti elállási és felmondási jogát ez szintén nem érinti.
5. Amennyiben a szállítás kölcsönzött tárolóeszközökben történik, azokat a szállítmány kézhezvételtől 
számított 90 napon belül teljesen kiürített állapotban, fuvardíjmentesen kell visszaküldeni. A kölcsönzött 
csomagolás elvesztése és károsodása a vevőt terheli, ha azért ő felelős. A kölcsönzött csomagolást nem szabad 
más célra vagy más termékek tárolására felhasználni. Ezek kizárólag a szállítandó áruk szállítására szolgálnak. A 
címkéket/feliratokat nem szabad eltávolítani.
6. Az eldobható csomagolást nem vesszük vissza, ehelyett a vevő részére megjelölünk egy olyan harmadik 
felet, aki a csomagolás újrahasznosításáról a csomagolási rendelet előírásainak megfelelően gondoskodik.
6.6. § Fizetés

1. A vételár és a kiegészítő szolgáltatási díjak megfizetése a kézbesítéskor azonnal esedékes, kivéve, ha a felek 
írásban ettől eltérő feltételekben állapodnak meg. Amennyiben részleges teljesítés(ek)re vagyunk jogosultak, 
akkor ezek egységes szállítási szerződés keretében, részszámlák útján is érvényesíthetők és esedékessé 
tehetők.
2. Az elfogadott fizetési határidők az áru rendelkezésre bocsátásának vagy az áru kiszállításának időpontjától 
érvényesek, függetlenül attól, hogy a vevő a számlát mikor kapja kézhez.
3. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori alapkamatlábat 8%-kal meghaladó késedelmi kamat fizetendő. 
Esetleges további károk érvényesítését ez nem érinti.
4. Váltók átadása nem minősül készpénzfizetésnek, és az teljesítés címén kizárólag előzetes beleegyezésünkkel 
megengedett. A leszámítolással és a váltókkal kapcsolatban felmerülő költségeket a vevő viseli.
5. A vevő csak akkor jogosult beszámításra vagy visszatartásra, ha követelését jogerősen megállapították, vagy 
az nem vitatott.
6. Készpénzfizetési engedményt alapvetően nem nyújtunk. Ha kivételes esetekben más szabály alkalmazandó, 
akkor a készpénzkedvezmény-levonások csak akkor engedélyezettek, ha a teljes üzleti kapcsolat 
vonatkozásában fizetési hátralék nem áll fenn.
7. Az esedékes számlák megfizetésének elmulasztása vagy egyéb olyan körülmények, amelyek a szerződés 
megkötését követően a vevő pénzügyi helyzetének jelentős romlására engednek következtetni (pl. 
fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem), feljogosítanak bennünket a vevővel fennálló jelenlegi 
üzleti kapcsolatból eredő összes követelésünk azonnali esedékessé tételére. Ezenkívül a jogszabályok szerint 
jogosultak vagyunk megtagadni a teljesítést, és - adott esetben határidő kitűzése mellett - a szerződéstől 
elállni (BGB 321. §).

7. § Tulajdonjog fenntartása

1. Az eladott áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg az adásvételi szerződésből, valamint a folyamatban lévő üzleti 
kapcsolatból származó összes jelenlegi és jövőbeli követelésünk teljes összege megfizetésre nem kerül (biztosított 
követelések). A tulajdonjog fenntartása akkor is fennáll, ha egyes követeléseinket az aktuális számlára rávezetik, és az 
egyenleget kiegyenlítik és elismerik. A fizetés teljesítése ellenére a vételárra vonatkozó követelések mindaddig fennállnak, 
amíg egy általunk e tekintetben vállalt, váltóra vonatkozó felelősség - például csekk-váltó eljárás keretében - fennáll. 
2. A tulajdonjog fenntartása alatt álló áruk a biztosított követelések teljes megfizetése előtt nem adhatók harmadik felek 
részére zálogba, és azok biztosítékként sem nyújthatók. A vevőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell bennünket, ha és 
amennyiben harmadik fél részéről a tulajdonunkat képező árukhoz hozzáférés történik.
3. A vevő a feldolgozást vagy keverést számunkra elvégzi anélkül, hogy ez ránk bármilyen kötelezettséget róna. Más olyan 
árucikkekkel történő feldolgozás vagy összekeverés esetén, amelyek nem a mi tulajdonunkat képezik, a vevő követeléseink 
biztosítása érdekében már ekkor átruházza ránk az új cikk közös tulajdonjogát figyelembe véve a fenntartott áruk értékét a 
többi feldolgozott termékhez viszonyítva, azzal a feltétellel, hogy a vevő az új árucikket számunkra fenntartja.
4. A vevőnek jogában áll a termékek felett a szokásos üzleti tevékenység során rendelkezni, mindaddig, amíg a velünk 
fennálló üzleti kapcsolatból fakadó kötelezettségeit időben teljesíti.
5. Az olyan áruk eladásából származó követeléseket, amelyekre tulajdonjogot formálunk, a vevő biztosítékként már most 
átruház ránk, mégpedig az eladott árukban fennálló tulajdoni részünk mértékéig. Ha a vevő díj ellenében a kiszállított árut 
egy harmadik fél fő termékével összekapcsolja vagy összekeveri, akkor a harmadik féllel szemben fennálló ellentételezési 
igényét a kiszállított áru számlázott értékének összege erejéig már most ránk átruházza. Ezt az átruházást mi elfogadjuk.
6. Kérésünkre a vevőnek minden szükséges információt meg kell adnia részünkre a tulajdonunkban lévő árukészletről és a 
ránk átruházott követelésekről, valamint tájékoztatnia kell ügyfeleit az átruházásról.
7. A vevő köteles a fenntartott árut gondosan megőrizni, és saját költségén veszteségekkel és sérülésekkel szemben 
biztosítani. A biztosítási szerződésekből származó követeléseit ezáltal előre átruházza ránk. Ezt az átruházást mi elfogadjuk.
8. Ha a biztosítékok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja követeléseinket, akkor a vevő kérésére saját 
választásunk szerint ilyen mértékben biztosítékokat bocsátunk rendelkezésre.
9. A vevőnek a mi tulajdonjogunk fenntartásához kötött termékek feletti rendelkezésére és a ránk átruházott követelések 
behajtására vonatkozó joga azonnali hatállyal lejár, amint a fizetést megszünteti és/vagy árukészleteinek értéke visszaesik. 
Ha ezek a feltételek bekövetkeznek, akkor jogosultak vagyunk - a vevő visszatartási jogának kizárása mellett - további 
határidő kitűzése vagy az elállás gyakorlása nélkül a mi tulajdonunkat képező összes áru azonnali, ideiglenes kiadását 
követelni.
10. Ha a tulajdonjog fenntartása annak az országnak a törvényei szerint, amelyben a szállított áruk találhatóak, nem 
érvényes, a vevőnek kérésünkre ezzel egyenértékű biztosítékot kell szereznie. Ha ezt a kérést nem teljesíti, jogunkban áll az 
összes nyitott számla azonnali kifizetését követelni, függetlenül a megállapodott fizetési feltételektől.

8. § A vevő szavatossági igényei

1. A vevő a kézhezvételt követően azonnal köteles az árut esetleges hibák szempontjából megvizsgálni.
2. A feltárt hibákat azonnal, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 14 napon belül írásban be kell jelenteni. A rejtett 
hibákat azonnal, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 14 napon belül be kell jelenteni. A bejelentést írásban kell 
megtenni, és pontosan meg kell határozni a hiba jellegét és mértékét. Ha a vevő az előírások szerinti vizsgálatot és/vagy a 
hiba bejelentését elmulasztja, a be nem jelentett hibáért felelősséget nem vállalunk.
3. A szabályoknak megfelelően közölt és indokolt reklamáció esetén jogosultak vagyunk az utólagos teljesítést - saját 
belátásunk szerint - a hiba kijavítása vagy csere útján elvégezni. Ez nem érinti azon jogunkat, hogy az utólagos teljesítés 
választott módját a jogszabályi feltételekkel összhangban megtagadjuk.
4. Hiba fennállása esetén a vizsgálat és az utólagos teljesítés kapcsán felmerült, szükséges költségeket (különösen a 
szállítási, utazási költségeket, munkadíjakat és anyagköltségeket) mi viseljük, kivéve, ha ezek a költségek azon körülmény 
miatt megnövekednek, hogy a vásárolt terméket a teljesítés helyétől eltérő helyre szállították. Ha azonban a vevőnek a 
hiba kijavítására irányuló igénye indokolatlannak bizonyul, az ebből eredő költségeket jogosultak vagyunk a vevővel 
kifizettetni.
5. Ha az utólagos teljesítés kétszer meghiúsul, vagy ha a vevő által az utólagos teljesítéshez meghatározott ésszerű 
határidő sikertelenül telt el, a vevő a vételi szerződéstől elállhat vagy kérheti a vételár csökkentését. Jelentéktelen hiba 
esetén azonban elállási jog nem érvényesíthető.
6. Vállalkozót érintő visszkereset esetén (BGB 478. §-a) jogosultak vagyunk a vevő visszkereseti jogait az áruk újbóli 
szállításával és a költségek megtérítésével kapcsolatos igények kivételével megtagadni, feltéve, hogy egyenértékű 
kompenzációt fizetünk a vevő részére jogainak kizárása fejében. A vevő kártérítési igényei kizártak, ellentételezés 
elismerése nélkül.
7. A vevő kártérítésre vagy hiábavaló költségek megtérítésére vonatkozó igényei csak a 9. § szerint állnak fenn, egyéb 
esetben kizártak.
9. § Egyéb felelősség
1. Kártérítést - a jogi indoktól függetlenül - szándékosság és súlyos gondatlanság esetén vállalunk. Egyszerű gondatlanság 
esetén csak a következőkért vállalunk felelősséget:

a) élet, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő károkért,
b) valamely alapvető szerződéses kötelezettség megsértéséből eredő károkért (olyan kötelezettség, amelynek teljesítése a 
szerződés megfelelő teljesítésének alapfeltétele, és amelynek betartására a szerződéses partner rendszeresen számít és 
számíthat); ebben az esetben azonban a felelősségünk az előrelátható, jellemzően bekövetkező károk megtérítésére 
korlátozódik.
2. Az 1. bekezdésből fakadó felelősségkorlátozások nem érvényesek, ha valamely hibát rosszindulatúan elhallgattunk, vagy 
garanciát vállaltunk az áru jellegére vonatkozóan. Ugyanez vonatkozik a vevőnek a termékfelelősségről szóló törvény 
szerinti követeléseire.
3. Olyan kötelezettségszegés miatt, amely nem hiba kapcsán merül fel, a vevő csak akkor állhat el a szerződéstől vagy 
szüntetheti azt meg, ha a kötelezettségszegésért mi tartozunk felelősséggel.
10.10. § Elévülés

1. A BGB 438. § (1) bekezdésének 3. pontjától eltérően az anyagi és jogi hibákból eredő követelések általános elévülési 
határideje az árunak a vevő általi átvételétől számított egy év.
2. Ha azonban az áru esetében olyan dologról van szó, amelyet szokásos használatának megfelelően egy épített 
szerkezethez használtak fel, és arra nézve az hiányosságokat okozott (építőanyag), akkor az elévülési határidő a törvényben 
előírtaknak megfelelően a leszállítástól számított 5 év (BGB 438. § (1) bekezdés 2. pont).
3. Az adásvételről szóló jogszabályok szerinti fenti elévülési határidők a vevő részéről az áruk hibája alapján fennálló, 
szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési igényekre is vonatkoznak, kivéve, ha a szokásos törvényben előírt elévülés 
alkalmazása (BGB 195. §-a, 199. §-a) az egyes esetekben rövidebb elévülési időt eredményezne. A termékfelelősségről 
szóló törvényben foglalt elévülési határidők változatlanul érvényben maradnak. Egyéb esetben kizárólag a törvényben 
előírt elévülési határidők érvényesek a vevő 9. §-ban meghatározott kártérítési igényeit illetően.

11.11. § A teljesítés helye, joghatóság és egyéb rendelkezések

1. Az üzleti kapcsolatból vagy az egyedi szerződésből származó összes kötelezettség teljesítésének helye a mi mindenkori 
feladóközpontunk, a fizetés szempontjából pedig a teljesítés helye társaságunk székhelye.
2. A szerződéses jogviszonyból eredően közvetlenül vagy közvetetten felmerülő valamennyi jogvita tekintetében illetékes 
joghatóság - saját belátásunk szerint - a székhelyünk szerinti joghatóság vagy a vevő általános joghatósága. Ez vonatkozik a 
dokumentumokra, váltókra vagy csekkekre vonatkozóan felmerülő jogvitákra is.
3. Az ügyfelekkel fennálló szerződéses kapcsolatokra vonatkozóan kizárólag Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai 
alkalmazandók. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április 11-
én kelt egyezményének (CISG - „ENSZ adásvételi jog”) alkalmazhatósága kizárt.
4. A vevő adatait tároljuk és feldolgozzuk, amennyiben ez a szerződéses kapcsolatok megfelelő bonyolítása érdekében 
szükséges.
Herdecke, 2012. május
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DÖRKENGROUP

Speciális fabevonat rendszer a 
professzionális favédelemért.

A különféle alkalmazási területek és tökéletes 
felületvédelem specialistája

WOODP ROT E C T I ONI N D U S T R Y

Innovatív korrózióvédő 
bevonatrendszerek fém- és 

gépipar számára, valamint ipari 
szerkezetekre

} DELTA® AntiCor DTS-rendszer
2 komponeneses magas teljesítményű ipari zománcok
- Egy fazekas rendszer: alapozó- és fedőbevonat
1 termékben

} DELTA® AntiCor Protop-rendszer
Oldószeres 1 K bevonat

} Profi festő szakembereknek, asztalosoknak, ácsoknak

} Gazdaságos megoldás az ipari szériagyártásra

} Gombaölőszeres és gombaölőszer mentes termékek

} Fedőfestékek- és különféle lazúros rendszerek

Kereskedelmi Képviselő: 
Szakács Tibor
Tel.: +36 30 2612107




