


Spoločnosť Baril vyvíja, vyrába 
progresívne náterové hmoty.

Vynikajúca kvalita výrobkov spolu 
s poradenskou činnosťou našich 
odborných konzultantov sú 
významnou prednosťou našej 
ponuky, ktorá ďalej obsahuje:

n náterové systémy podľa stupňa 
 koróznej agresivity atmosféry 
 od C1 do C5-I aj C5-M a taktiež Im1, 
 Im2 a Im3

n technické poradenstvo vrátane 
 doporučenia vhodného náterového 

systému v súlade s STN ISO EN 12944, 
aplikačnej technológie a kontrolu 

 kvality povrchu 
n dlhodobú životnosť náterového 
 systému
n systémy na kov, betón, drevo a plasty
n rýchloschnúce systémy 
 (dnes aplikácia, zajtra transport)
n rýchloschnúce systémy vytvrdzované 

za normálnych atmosférických 
 podmienok alebo dosušovaním

n nátery schnúce pri teplote do 10 °C
n nátery alkydové, epoxidové, 
 polyuretánové, zinksilikátové a iné

Disponujeme moderným tónovacím 
systémom, ktorý zaručuje presnú 
reprodukciu odtieňov podľa štandardov 
RAL, NCS a pod. 

Veľkou devízou firmy Baril je získanie 
celosvetového patentu pre technológiu 
dvojitého vytvrdzovania DCC – Dual 
Cure Chemistry. Výnimočnosť tejto 
technológie spočíva v tom, že okrem 
klasických vulkanizačných procesov 
prispieva k vytvrdzovaniu náteru aj 
vlhkosť obsiahnutá v ovzduší 
(systém dvojitého vytvrdzovania). 

Náterové systémy Baril poznajú 
profesionáli na celom svete. Sme 
presvedčení, že s nimi budete spokojný 
i Vy.

Baril vyvíja, vyrába a dodáva nátery. Naša sila je kombináciou expertízy 
a moderných výrobných možností. Naši technológovia pretavujú špecifické 
požiadavky do náteru, ktorý je pre Vás ideálny. Vyvíjame a testujeme nové produkty 
v našich laboratóriách. Na mieru vyrábame produkty, ktoré spĺňajú Vaše požiadavky 
a sú trvácnejšie a účinnejšie. Baril Coatings vytvára neporovnateľne inovatívne 
riešenia.

Úvodom Baril Coatings ponúka 
viac ako len produkty

Optimálne riešenia v náterOvýCh systémOCh

Zodpovednosť našej produkcie 
sa opiera o minimalizáciu emisií 
VOC zavádzaním vstupných 
surovín na prírodnej báze (BIO), 
využitiu solárnej energie či 
recyklácii a separácii odpadov. 
Redukujeme nebezpečné zložky, 
zabezpečujeme čisté pracoviská, 
bezpečné pracovné zóny, plus 
jazdíme na elektrických 
a hybridných vozidlách, čoho 
efektom sú viac udržateľné 
produkty.
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TRhOVý DOpyT NA NáTEROVé SySTéMy OVLáDAjú ZVyšujúCE SA TEChNICké, EkONOMICké 

A ENVIRONMENTáLNE pOžIADAVky. VySOká pRIEMySELNá EfEkTíVNOSť. VySOká úROVEň 

VýkONu. RýChLA A jEDNODuChá ApLIkáCIA. pREVAžujúCE MEChANICké VLASTNOSTI. NíZky 

ZápACh. VySOký BOD VZNIETENIA. BEZpEčNé A VhODNé pRE ľuDí A žIVOTNé pROSTREDIE. NAšE 

VýVOjOVé LABORATóRIá Sú úZkO ZAMERANé NA ZúčASTňOVANí SA BuDúCEhO ROZVOjA V 

SúLADE S ENVIRONMENTáLNyMI A BEZpEčNOSTNýMI OpATRENIAMI.

304 Fortiprime 
Rýchloschnúci jednozložkový priemyselný syntetický  
základ s prísadou zinkofosfátového pigmentu a aditív. 
Antikorózny základ na oceľové podklady v alkydových 
náterových systémoch. 

pretierateľný alkydovými vrchnými nátermi. Vyznačuje sa 
možnosťou aplikácie silnovrstvových nástrekov nad 
500 um mokrej hrúbky v jednej vrstve. Vďaka rýchlemu 
procesu schnutia a vytvrdzovania je produkt  veľmi 
vhodný pre rýchle spracovanie v strojárskych dielňach 
a v priestoroch s „jednodennou aplikáciou“. použiteľný 
taktiež ako jednovrstvový systém pre oceľové 
konštrukcie umiestnené vo vnútornom prostredí.

305 Fortiprime eco
Rýchloschnúci jednozložkový priemyselný 
syntetický základ s prísadou zinkofosfátového 
pigmentu a aditív. Antikorózny základ na oceľové 
podklady v alkydových náterových systémoch. 
pretierateľný alkydovými vrchnými nátermi.
použiteľný taktiež ako jednovrstvový systém pre 
oceľové konštrukcie umiestnené vo vnútornom 
prostredí.

315 Forticoat 2v1  
polomatný rýchloschnúci jednozložkový 
priemyselný antikorózny 2 v 1 alkydový 
základný a vrchný náter s obsahom 
fosforečnanu zinočnatého. 

Využiteľný ako vrchný alebo 
samozakladajúci náter „jednošichtovka”. 
použiteľný ako nový náter konštrukcií či 
renovujúci náter, napr. strechy, zábradlia, 
kontajnery a atď.  

10443 Bariline semigloss 2v1
pololesklý rýchloschnúci jednozložkový 
priemyselný antikorózny 2 v 1 alkydový 
základný a vrchný náter s obsahom 
fosforečnanu zinočnatého.

Využiteľný ako vrchný alebo 
samozakladajúci náter „jednošichtovka”. 
použiteľný ako nový náter konštrukcií či 
renovujúci náter, napr. strechy, zábradlia, 

10852 Bariline expres lv 
Rýchloschnuci jednozložkový alkydový prie-
myselný vrchný náter s vysokým leskom. 

Vysoká odolnosť zvetrávaniu, odolnosť 
klimatickým zmenám, vysoký lesk 
a stálofarebnosť. produkt vhodný 
v priemysle ACE, OEM, pre kontajnery, 
zásobníky, palety, manipulačnú techniku.

vrchné alkydové hmotyZákladné syntetické 
(alkydové) hmoty

Optimálne riešenia v náterOvýCh systémOCh

kóD NáZOV pOVRCh Typ NáTERu STupEň LESku/
ODTIEň

OBSAh 
SušINy (%)

ODOLNý pRAChu
pRI 20 °C (hOD.)

hRúBkA 
SuChéhO
fILMu µm

betón oceľ galvani-
zovaný základ medzi-

vrstva vrchný

alkydové farby

304 fortiprime X X MATNý 52 30 min 60 - 80

305 fortiprime ECO X X MATNý 52 30 min. 60 - 80

315 forticoat X X X X pOLOMATNý 50 30 min. 60 - 80

10443 Bariline Semi Gloss X X X X X pOLOLESkLý 50 30 min. 80 - 100

10852 Bariline Express LV X X VySOkOLESkLý 40 30 min. 50 - 70

TeoreTická výdaTnosť: 8,3 M²/L pRE hRúBku SuChéhO fILMu 
 60 µm  
odTiene:  šEDá, čERVENOhNEDá, NA OBj. RAL
Balenie: 20L, 5L

TeoreTická výdaTnosť: 8,7 M²/L pRE hRúBku  
 SuChéhO fILMu 60 µm  
odTiene:  RAL
Balenie: 20L, 5L

TeoreTická výdaTnosť: 8,7 M²/L pRE hRúBku  
 SuChéhO fILMu 60 µm  
odTiene:  RAL
Balenie: 20L, 5L

TeoreTická výdaTnosť: 8 M²/L pRE hRúBku   
 SuChéhO fILMu 50 µm  
odTiene:  RAL
Balenie: 20L, 5L

TeoreTická výdaTnosť: 8,8 M²/L pRE hRúBku SuChéhO fILMu 
 60 µm  
odTiene:  šEDá, čERVENOhNEDá
Balenie: 25kG, 5kG
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802 steelKote ep 
univerzálny antikorózny epoxidový základný náter s 
vysokým obsahom sušiny, pigmentovaný fosforečnanom 
zinočnatým, poskytujúci vysokú antikoróznu ochranu.

špeciálne vytvorený na aplikácie nových konštrukcií, 
kde sú kladené vysoké požiadavky stupňa antikoróznej 
ochrany s rýchlym vytvrdzovaním. 

Vhodný aj pre ošetrenie betónových plôch.

806 steelKote ep miOX
univerzálny antikorózny vysokosušinový epoxidový 
náter, málo aromatický , EpA zhodný náter posilnený 
obsahom železitej sľudy. Náter aplikovateľný ako 
jednovrstvový systém so zachovaním vysokej kvality 
antikoróznej ochrany a jednoduchej aplikácie. Veľmi 
dobre korózne vlastnosti, extrémne bariérne vlastnosti 
a mechanická odolnosť.

805 steelKote ep Zn hs
Vysokosušinový katodický zinkový epoxidový 
náter s extrémnymi antikoróznymi 
vlastnosťami. Dlhodobá  antikorózna 
ochrana tryskaného povrchu ocele Sa 2-2.   
v dvojvrstvovom náterovom systéme. 
Ekonomické riešenie: formulované 
k rýchlosti aplikácie a možnosti manipulácie. 
Systém použiteľný pri vysokých hrúbkach 
suchého náteru bez rizika tvorby trhlín 
alebo iných vád typických pre nátery bohaté 
na zinok.

814 steelKote im tr
univerzálny antikorózny epoxidový náter 
s vysokým obsahom sušiny na báze 
smolených zväzkov, pigmentovaný železitou 
sľudou. kombinuje vysokokvalitnú ochranu 
a jednoduchú aplikáciu. 814 Steelkote IM TR 
je univerzálny základný/ vrchný náter pre 
trvalú ochranu oceľových konštrukcií 
v agresívnom atmosférickom 
a priemyselnom prostredí, vhodný aj pre 
trvalé ponorenie v zemi a vode (Im 1, 2, 3).

epoxidové náterové  hmoty

Optimálne riešenia v náterOvýCh systémOCh

TeoreTická výdaTnosť: 8,5 M²/L pRE hRúBku SuChéhO fILMu 
 80 µm  
odTiene:  šEDá, BIELA, pRípADNE RAL
Balenie: 20L, 5L

TeoreTická výdaTnosť: 8,75 M²/L pRE hRúBku SuChéhO 
 fILMu 80 µm  
odTiene:  MIO ODTIEň
Balenie: 20L

TeoreTická výdaTnosť: 5,8 M²/L pRE hRúBku  
 SuChéhO fILMu 100 µm  
odTiene:  ZELENO-šEDá
Balenie: 20L

TeoreTická výdaTnosť: 7 M²/L pRE hRúBku   
 SuChéhO fILMu 100 µm  
odTiene:  čIERNA
Balenie: 20L, 5L

kóD NáZOV pOVRCh Typ NáTERu STupEň LESku/
ODTIEň

OBSAh 
SušINy (%)

ODOLNý pRAChu 
pRI 20 °C (hOD.)

hRúBkA 
SuChéhO 
fILMu µm

betón oceľ galvani-
zovaný základ medzi-

vrstva vrchný

epoxidové farby

801 Steelkote TC primer 
plničový X X X X MATNý 64 1,25 60 - 120

802 Steelkote Ep X X X X X X pOLOMATNý 68 2 60 - 160

803 Steelkote Ep AC+
- styk s potravinami X X X X X pOLOMATNý 70 2 60 - 160

805 Steelkote Ep ZN hS X X MATNý 58 2,5 60 - 125
806 Steelkote Ep MIOX X X X X pOLOMATNý 70 2 80 - 160
814 Steelkote IM TR X X X X pOLOMATNý 70 2 100 - 2606 7



191 poluran intradur 2v1
Kováčska čierna 
Dvojkomponentný matný viacúčelový 
polyuretánový náter. Možnosť aplikácie 
ako jednovrstvový systém DTM. 

810 steelKote pU Finish 
Vrchný pololesklý dvojkomponentný
polyuretánový náter na báze 
hydroxy-akrylýtov a alifatických izokyanatov.

819 steelKote pU aC+ 2v1 
Vysokokvalitný dvojkomponentný pololesklý 
polyuretánový náter s vysokým obsahom 
sušiny a excelentnými protikoróznymi 
vlastnosťami. Možnosť aplikácie ako 
jednovrstvový systém DTM. 

813 steelKote pU Finish 90 Uv+  
univerzálny dvojkomponentný 
polyuretánový náter na báze 
hydroxy-akrylátov a alifatických izokyanátov. 
Vrchný náter s vysokým leskom.

817 steelKote pU primer surfacer hs 
Vysokokvalitný dvojkomponentný vysokosušinový polyuretánový základný/ plničový náter. 
Využitie ako rýchloschnúci plničový náter na feromagnetické a neferomagnetické materiály. 
špeciálne vyvinutý pre využitie k rýchlej aplikácii náteru, rýchlemu procesu schnutia a rýchlej 
možnosti manipulácie náterom ošetreným materiálom. perfektná vhodnosť náteru pre 
priemyselnú aplikáciu v oblasti OEM, ACE, komerčné vozidlá, stroje, nástroje atď. 
v kombinácii s vrchnými poluRan nátermi.

polyuretánové 
základné náterové hmoty

polyuretánové 
vrchné náterové hmoty

NAšE pRIEMySELNé NáTERy Sú ZAMERANé NA ZNížENIE čASu VyTVRDZOVANIA, kTORé Má ZA NáSLEDOk 

úSpORu NákLADOV. AkO pRVí V pOLyuRETáNOVEj ChéMII pOSkyTujEME TRhu TRVáCNE RIEšENIA OD 

ROku1963 (pOLuRAN).

NAšA jEDNOZLOžkOVá pOLyuRETANOVá TEChNOLóGIA MC (MOISTuRE CuRE), VyTVRDZOVANIE VLhkOM, 

Má ZA NáSLEDOk pRODukTy, kTORé SA VyNIkAjúCO SpRáVAjú pOčAS VšETkýCh ROčNýCh OBDOBí 

– Aj V NEpRAjNýCh pODMIENkACh pOčASIA – A VýRAZNE ZNIžujú čAS A NákLADy SpRACOVANIA.

849 steelKote mC 
jednozložkový antikorózny vzdušnou vlhkosťou 
vytvrdzujúci polyuretanový základ. Možné pre aplikáciu 
pri vysokej vlhkosti (vlhký povrch) a pri nízkych teplotách. 
pri aplikáci je uplatnená veľmi progresívna technológia 
tenkého filmu. 

847 steelKote mC al  
Vysoko kvalitný 1k polyuretánový  alumíniový náter 
vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou s vynikajúcou tesniacou 
vlastnosťou, s primárnou odolnosťou voči poveternosti 
a vysokou antikoróznou ochranou.

Naša jednozložková polyuretanová technológia MC (moisture cure) - vytvrdzovanie vlhkom, 
má za následok produkty, ktoré sa vynikajúco správajú počas všetkých ročných období – aj 
v nepriaznivých podmienkach počasia. Výrazne znižujú čas a náklady spracovania. ponúkajú 
trvácnu ochranu proti korózii pri tenkých vrstvách, aj keď nie je predpríprava povrchu
(materiálu) optimálna. produkty na báze technológie MC môžu byť spracovávané pri nízkych 
teplotách a vysokej relatívnej vhkosti. Náterový systém spĺňa ISO 12944 a medzinárodné 
požiadavky pre VOC. 

Vrchné nátery v epoxidových a polyuretanových systémoch pre aplikáciu, kde sú vysoké 
požiadavky s ohľadom na zachovanie odtieňa a lesku, odolnosť na chemické a mechanické 
pôsobenie. Zvlašť vhodný pre aplikáciu na žiarovo pozinkované podklady strojov, prívesov, 
poľnohospodárskych strojov či pre konštrukcie v rôznych atmosférických podmienkach. 

polyuretánové nátery 1K 
vytvrdzované vzdušnou 
vlhkosťou

Optimálne riešenia v náterOvýCh systémOCh

kóD NáZOV pOVRCh Typ NáTERu STupEň LESku/
ODTIEň

OBSAh 
SušINy (%)

ODOLNý pRAChu
pRI 20 °C (hOD.)

hRúBkA 
SuChéhO
fILMu µm

betón oceľ galvani-
zovaný základ medzi-

vrstva vrchný

polyuretánové farby
810 Steelkote pu finish X X X pOLOLESkLý 56 1 60 - 100
811 Steelkote pu finish 30 uV+ X X X X pOLOMATNý 56 1 60 - 100

817 Steelkote pu primer 
Surfacer hS X X MATNý 50 30 min. 60 - 80

813 Steelkote pu finish 90 uV+ X X X LESkLý 56 1 40 - 60
847 Steelkote MC AL X X X X X MATNý 53 30 min. 60 - 80
249 Steelkote MC X X X X X X MATNý 58 2 80 - 100
191 poluran Intradur X X X X MATNý 53 1 60 - 100
819 Steelkote pu AC+ X X X X pOLOLESkLý 66 2 60 - 120

TeoreTická výdaTnosť: 8,3 M²/L pRE hRúBku  
 SuChéhO fILMu 60 µm  
odTiene:  RAL
Balenie: 20L, 5L

TeoreTická výdaTnosť: 9,3 M²/L pRE hRúBku  
 SuChéhO fILMu 60 µm  
odTiene:  RAL
Balenie: 20L, 5L

TeoreTická výdaTnosť: 8 M²/L pRE hRúBku   
 SuChéhO fILMu 80 µm  
odTiene:  RAL
Balenie: 20L, 5L

TeoreTická výdaTnosť: 11,2 M²/L pRE hRúBku  
 SuChéhO fILMu 50 µm  
odTiene:  RAL
Balenie: 20L, 5L

TeoreTická výdaTnosť: 9,2 M²/L pRE hRúBku SuChéhO fILMu 60 µm  
odTiene:  BéžOVá
Balenie: 20L, 5L

TeoreTická výdaTnosť: 8,8 M²/L pRE hRúBku SuChéhO fILMu 
 60 µm  
odTiene:  hLINíkOVá
Balenie: 5L

TeoreTická výdaTnosť: 24 M²/L pRE hRúBku SuChéhO fILMu 
 20 µm  
odTiene:  hLINíkOVá
Balenie: 5L
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Bariline hammer effect 
Rýchloschnúci jednokomponentný náter 
s kladivkovým efektom. produkt 
k poskytnutiu antikoróznej ochrany 
a dekoratívneho účelu pre produkty z ocele.  
Možná aplikácia hrubovrstvých náterov v 
jednej vrstve. produkt je vďaka zodpovednej 
pigmentácii  a vhodnej skladbe živíc 
charakteristický optimálnou ochranou pred 
atmosferickými  a poveternostnými vplyvmi.

 

15841 Baritherm hr 
Vysokým teplotám odolný vrchný silikónový 
náter. Tepelná odolnosť až 400°C (čierny 
odtieň) a 550°C (hliníkový odtieň). pre lepšiu
antikoróznu odolnosť doporučujeme použíť 
základný náter 15711 BariTherm Zimox.

 

15711 Baritherm Zimox 
Vysokým teplotám a korózii odolný základný 
zink fosfátový a oxid železitý sľudový náter 
na báze vysokokvalitných silikónových živíc.
Antikorózny základ s vysokým obsahom 
sušiny pre tepelne odolné systémy. 
Tepelná odolnosť až do 550°C.

Barivynil  Bt  
Rýchloschnúci jednokomponentný náter  
k poskytnutiu antikoróznej ochrany 
a dekoratívneho účelu pre produkty zo 
žiarovo pozinkovanej ocele.  Vyznačuje sa 
výbornou priľnavosťou na povrchy 
pozinkované, hlinikové a oceľove.  Vhodné 
k renovácii starých náterov pozinkovaných 
plechov, striech , či ošetrenie kováčskych 
výrobkov.

špeciálne náterové hmoty vysokoteplotne odolné farby

Optimálne riešenia v náterOvýCh systémOCh

TeoreTická výdaTnosť: 9 M²/L pRE hRúBku   
 SuChéhO fILMu 60 µm  
odTiene:  BéžOVá, GRANáTOVá, 
 šEDá, ZELENá, 
 GRAfITOVO STRIEBORNá, 
 STRIEBORNá, čIENA,  
 MEDENá
Balenie: 20L

TeoreTická výdaTnosť: 12,9 M²/L pRE hRúBku  
 SuChéhO fILMu 60 µm  
odTiene:  čIERNA, hLINíkOVá 
Balenie: 5L

TeoreTická výdaTnosť: 15 M²/L pRE hRúBku  
 SuChéhO fILMu 50 µm  
odTiene:  šEDá 
Balenie: 10L

TeoreTická výdaTnosť: 9 M²/L pRE hRúBku   
 SuChéhO fILMu 60 µm  
odTiene:  BéžOVá
Balenie: 20L, 5L
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nová generácia náterov Betónové podlahy rOBOtOn
technológia Dual Cure Chemistry 
poskytujúca extrémnu živostnosť a unikátnu 
rýchlosť schnutia (cold cure)

roboton predstavuje portfólio produktov pre 
povrchové ošetrenie betónových podláh, stien 
a konštrukcií.

Baril patentovaná technológia Dual Cure Chemistry 
(DCC) je novou generáciou náterov v technológii 
zabezpečujúcej extrémnu životnosť pri tenkej vrstve 
náteru, s vysokým obsahom sušiny a super rýchlym 
procesom schnutia bez využívania prisušovania. 
DCC technológia ponúka extrémnu antikoróznu 
ochranu, vysokú flexibilitu, veľmi silnú mechanickú 
odolnosť. DCC predstavuje výraznú redukciu 
celkových nákladov, značné poníženie hodnôt CO2 
a VOC na m2.

Roboton produkty su univerzálne 
nátery pre všetky betónové 
konštrukcie zahŕňajúc interiérové 
a exteriérové podlahy a steny. Vodou 
riediteľné, bezrozpúšťadlové či 
zahŕňajúce Baril patentovanú 
technológiu DCC. Roboton 
produkty ponúkajú extrémne rýchlu 
dobu schnútia a neprekonateľnú 
kvalitu povrchu. 

Optimálne riešenia v náterOvýCh systémOCh12 13

proDukty
n DualCure AC primer
n DualCure Clear Coat fp
n DualCure DTM
n DualCure hS
n DualCure Isoprimer
n DualCure MioZinc
n DualCure RX
n DualCure SX
n DualCure ZRu primer

proDukty
n Roboton 2k Ep Self Leveling Sf
n Roboton 3k Ep Self Leveling Sf
n Roboton Ep Morter
n Roboton Ep primer
n Roboton Ep Rollercoat Sf
n Roboton Ep Rollercoat WB
n Roboton Ep Sealer Sf
n Roboton floorcoat pu 1k
n Roboton MC Sealer
n Roboton pu Bodycoat
n Roboton pu Self Leveling Sf
n Roboton WB pu Clear Matt
n Roboton WB pu Clear Satin
n Roboton WB Sealer



Protipožiarne nátery na oceľ
Ponúkame protipožiarne nátery:
n rozpúšťadlové, vodouriediteľné 
 a inovatívne dvojkomponentné
n zabezpečujúce požiarnu odolnosť
 do 120 minút
n bezkonkurenčná rýchlosť schnutia
n jednoduché aplikačné vlastnosti
n technológie tenkého filmu
n bezkonkurenčný hladký vzhľad náteru

proDukty
n hENSOThERM 910 kS – 2k Ep, interiér/exteriér , R15- R60 
n hENSOThERM 421 kS – vodou riediteľný 1k , interiér, R15- R180
n hENSOThERM 410 kS – vodou riediteľný 1k , interiér, R15- R60
n hENSOThERM 310 kS indoor – rozpúšťadlový 1k, interiér, R15- R60
n hENSOThERM 310 kS outdoor – rozpúšťadlový 1k, interiér/exteriér, R15- R60
n hENSOThERM 310 kS rapid – rozpúšťadlový 1k, interiér/exteriér, R15- R60

CERTIfIkáCIE
Schválenie podľa DIN EN 13381-8
ETA No. 11/0481
Certifikát o použiteľnosti: Z-200.4 - 17
Označenie výrobkov CE podľa 93 / 68 / EWG
DGNB Navigátor registračný kód: Zk5AGG
Deklarácia enviromentálneho produktu: EpD-RhG-20140057-IAA 1-DE

Protipožiarne systémy 
pre drevo
protipožiarne nátery hensotherm® pre 
drevené interiérové a exteriérové stavebné 
prvky umožňujú, aby sa normálne horľavý 
stavebný materiál upravil na horľavý 
stavebný materiál s klasifikáciu B1 
a je k dispozícii aj vo farebných verziách.

Protipožiarne systémy 
pre káble
protipožiarne nátery hensotherm® pre káble 
si trvale zachovajú svoju vysokú 
flexibilitu, používajú sa ako alternatíva 
káblových inštalačných kanálov pre 
interiérové a exteriérové použite a 
spomaľujú šírenie plameňa v prípade 
požiaru.

Protipožiarne systémy 
pre betón 
pri renovácii budov nedostatočné 
vystuženie betónových stropov často vedie 
k nedostatočnej požiarnej odolnosti. Chýba-
júci betónový kryt je nahradený 
hensotherm® 820 kS alebo hensotherm® b 3000, 
čo poskytuje bezúdržbové a priestorovo 
úsporné riešenie. 

stenové a podlahové
tesniace systémy 
Zmiešané penetračné tesnenia hensotherm® 

sú schválené na použitie ako tesniaci tmel 
pre vnútorné a vonkajšie použitie podľa DIN 
a EN. Zabraňujú šíreniu plameňa a toxických 
spalín v budovách v prípade požiaru.
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Výrobca:

Baril Coatings BV
Zilverenberg 9
5234 GL’s hertogenbosch
holandsko
pO Box 3027
5203 DA’s hertogenbosch
holandsko

Tel.: +31 (0) 73 6419 890
fax: +31 (0) 73 6420 550

info@baril.nl

 www.baril.nl

Distribútor:

INDuSTRIAL COLOR s.r.o.
Mičinská cesta 35
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 944 010 515

baril@industrialcolor.sk


