
DVOUSLOŽKOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY 

Vážení zákazníci, 

připravili jsme pro Vás nové 

vydání našeho občasníku se 

zaměřením na povrchovou 

ochranu kovů a betonu v 

extrémních podmínkách . I v 

budoucnu Vás chceme touto 

formou seznamovat s novin-

kami v této oblasti, s prodej-

ními akcemi tak abychom 

pružně reagovali na Vaše 

přání a požadavky 

- FALCON CZECH  

V tomto vydání 
• Chester Coating D1 

• Chester Coating D2 

• Otěru odolné tmely 

• Chester Coating E 

• Prodejní akce  

Chester Coating D1 + D2 - nátěrový systém do náročných provozních podmínek 

FALCON CZECH s.r.o. 
přichází na český trh s dvousložkovými nátěrovými hmotami, aplikovatelné pomocí 

běžné stříkací pistole. Jedná se o dlouho očekávaný výrobek, který umožní prová-

dět vysoce kvalitní antikorozní ochranu doposud prováděnou pomocí  stěrkova-

cích tmelů.  

Dvousložkový antikorozní, otěru odolný systém 
aplikovaný běžnou stříkací pistolí 
Doplňuje dosud dodávanou produktovou řadu ochranných povlaků do náročných 

provozních podmínek. Systém se skládá ze dvou produktů, které se navzájem 

doplňují. 

Chester Coating D1: je dvousložkový základový červenohnědý  ochranný lak 

aplikovatelný stříkací pistolí, štětcem, nebo válečkem. Společně s produktem 

Chester Coating D2 vytváří vysoký stupeň  korozní a atmosferické ochrany kovo-

vých a betonových povrchů . 

Chester Coating D2:  je dvousložkový vrchní, šedý ochranný lak aplikovatel-

ný stříkací pistolí, štětcem, nebo válečkem.  Zajišťuje maximální stupeň  ochrany 

kovových a betonových povrchů proti působení koroze, agresivním atmosférickým 

vlivům, nízkým koncentrací chemických látek a jejich sloučenin. Finální povrch je 

velice odolný proti otěru. 
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CHESTER COATING D1 + D2 

Vynikající ochrana proti otěru kovových konstrukcí a betonu v provozních        

teplotách - 50 až 100°C a mírně agresivním chemickém prostředí 

⇒ Chester Coating dodáváme jako systém povrchových ochran, který 
tvoří dvousložkový základ D1 a vrchní dvousložkový nátěr D2. Coating D1 
lze navíc použít jako základní barvu pro většinu tmelů Chester Molecular. 

⇒ Chester Coating má po vytvrzení tvrdý otěru odolný povrch 86 Sh D 

⇒ Chester Coating odolává teplotám do 100 / 60°C ( sucho / mokro ) 

⇒ Chester Coating nanáší se ve vrstvě D1 - 0,2 mm + D2 - 0,2 mm 

⇒ Chester Coating je plně odolný již za 24 hodin ( při 20°C ) 

⇒ Chester Coating je excelentně přilnavý ke kovům i betonu 

⇒ Nízká spotřeba produktů. 1 Kg vystačí cca na 3,7 m2 plochy  

⇒ Dodáváme v baleních 6 Kg, nebo 21,5 Kg 

• Aplikace probíhá pomocí stříkací pistole. Povrch musí být opískovaný 
( SA 2,5 ) a dobře odmaštěný. 

• Cena za aplikaci 1 m2  se pohybuje v rozmezí 450 - 600 Kč, v závislosti na 
velikosti a složitosti ošetřovaného povrchu . Ideální použití pro : 

⇒ Ochrana ocelových konstrukcí 
⇒ Ochrana průmyslového potrubí 
⇒ Ochrana skladovacích nádrží  
⇒ Ochrana kalových nádrží a cisteren 
⇒ Doporučeni na kov i beton 

 
• Obchodní spolupráce :                                                                               

Hledáme servisní firmy zabývající se povrchovými ochranami kovů .  

Ochrana povrchu  
Chester Coating D1 + D2 
Přináší oproti stěrkovacím 
hmotám řadu výhod 

• Aplikace stříkáním, váleč-
kem i štětcem 

• Nanáší se pouze v jedné 
vrstvě D1 + D2 

• Otěru odolný 

• Odolává teplotě do 100°C 

• Chemicky odolný 

Pro profesionální využití    na 
ocelové konstrukce a beto-
nové povrchy 

Coating D1 - základní nátěr 0,2 mm 

Zkorodované potrubí přivaděče vody k tepelnému výměníku před  renovací 

Coating D2 - vrchní nátěr 0,2 mm 



VYUŽITÍ TMELŮ 

⇒ Těžba surovin 

⇒ Chemický průmysl 

⇒ Strojírenství 

⇒ Energetika 

⇒ Autoopravárenství 

 

Ochrana povrrchů 

Aplikace Coating D1 

Aplikace Coating D2 

 

Nabízíme kompozitní tmely pro široké použití na opravy a ochranu kovů, pryže a betonu 

Užití dvousložkových nátěrů 
Dvousložkové nátěrové hmoty firmy Chester Molecular jsou určeny do 

nejnáročnějších  podmínek, kde jsou kladeny zvýšené požadavky na ži-

votnost nátěru v prostředí koncentrace par , slabých roztoků chemických 

látek a otěru. Naší nabídku otěru odolných hmot můžete doplnit o  

Nejžádanější otěru odolné tmely Chester 

CHESTER PROTECTOR CK - plněno korundem, určeno pro výsypky, 

šnekové dopravníky, cyklonové odlučovače. Nanáší se v tloušťce 5 mm. 

CHESTER METAL CERAM T ( F ) - plněno keramikou. Nejprodávanější 

tmel s dlouhou životností, pro opravy čerpadel, armatur a všech míst        

s nadměrným otěrem.  

CHESTER PROTECTOR D  -  otěru odolný tmel aplikovatelný stěrkou ve 

vrstvě 2 x 0,4 mm, na cisterny, nádrže, mechanicky namáhané  povrchy. 

Povrchy palub lodí, ropných rafinérií apod. Aplikuje se na kovy i beton. 

Podrobné informace o produktech najdete na stránkách www.udrzba.cz  



Kontakt 
Zavolejte nám a my vám 

poskytneme více informa-

cí o našich službách a 

produktech.  

FALCON CZECH s.r.o. 
Kovářská 106 
440 01 Dobroměřice 

tel : 415 67 0315 

GSM : 603 506 077 

info@udrzba.cz 

Navštivte nás na  :  

www.udrzba.cz 

VYUŽIJTE NAŠE PRODEJNÍ  

AKCE PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY 
Za každá 2 balení tmelu Chester Coating D1, D2   

⇒ obdržíte 1 Kg tmelu  Chester Metal Super  

⇒ Například : 2 x 6 = 13 Kg 

 

Zákazníci kteří si objednají tmel Chester Ceram T,     

balení 1 Kg 

⇒ Obdrží navíc 0,5 Kg  Chester Ceram F  

⇒ Například :  Vy objednáte 10 Kg tmelu  

⇒ My dodáme 10 Kg Ceram T + 5 Kg Ceram F 

*** akce platí do 31.12.2015  

Firma FALCON CZECH s.r.o. -  Váš dodavatel tmelů pro povrchové ochrany 

Představujeme: Chester Coating E1, E2 
Je dvousložkový nátěrový systém určený do silně agresivního che-

mického prostředí. Podobně jako Chester Coating D1 + D2 je apliko-

vatelný stříkací pistolí. Zásadní odlišností od Chester Coating je vyšší 

stupeň chemické ochrany a teplotní odolnost 180 / 85 °C  v suchém / 

mokrém prostředí . Dodáváme v balení 6 Kg nebo 20 Kg 

Typické aplikace : 

⇒ Nátěry v silně agresivním prostředí 

⇒ Chemické úpravny vody 

⇒ Chemicky namáhané betony 

⇒ Cisterny a tanky 

⇒ Chemické provozy 

Před samotnou aplikací doporučujeme konzultaci chemických odol-

ností s prodejcem.  

Získáte vysoce kompaktní povrch odolný mechanickému zatížení, 

chemikáliím, olejům a dalším provozním vlivům. 

Bližší informace o produktech najdete na stránkách  

www.udrzba.cz 
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