
VNITŘNÍ BARVY 

 

 

Sensocryl ELF 

Nízkoemisní čistá akrylátová vrchní barva na stěny, neobsahující rozpouštědla a změkčovadla. Bez látek tvořících 

mlhu.  

Bez zápachu, dobře kryjící, difúzně propustná a omyvatelná. Vynikající stékavost a velmi snadné zpracování. 

Odolná vůči nealkoholovým dezinfekčním prostředkům na vodní bázi podle zkušebního protokolu č. B-302/05. 

Podle zkušebních certifikátů č. 5652775-1/1 až 4/1 vhodná pro potravinářské výrobní a skladovací prostory. Má 

známku kvality TÜV SÜD „schadstoff-geprüft“ (bez škodlivých látek) pro bezpečné použití v interiérech. Podle 

atestu č. P-BWU03-I-16.5.144 nesnadno zápalná v systémové skladbě s tkaninou CreaGlas Gewebe a se 

strukturovanou tapetou Relief 3490 (třída B1 „schwer entflammbar B1“ podle normy DIN 4102). Se stupněm 

lesku „hedvábně matný“ vhodná také pro čisté prostory. 

Na velmi trvanlivé vnitřní nátěry stropů a stěn s dobrou stékavostí. Zvláště na hladké nebo strukturované 

povrchy stěn, např. tkaniny CreaGlas Gewebe, strukturované tapety Relief 3490, skelné rouno CreaGlas Glasvlies, 

obklady stěn opatřené rounem Rapidvlies, tapety Raufaser, pěnové vinylové nebo reliéfní tapety. 

Kromě toho také na nosné podklady jako např. vnitřní omítky (normální omítky skupiny PII, PIII, PIV v závislosti na 

pevnosti v tlaku), beton, sádrokarton atd. 

Vynikající pro nemocnice, školy, školky, hotely, jídelny, kancelářské a obytné prostory atd. Na plochy, které 

jsou mechanicky namáhány nebo se pravidelně čistí, použijte minimálně stupeň lesku „hedvábně matný“. 

 nízkoemisní, prémiový vrchní nátěr na stěny 

 neobsahující rozpouštědla a změkčovadla 

 ředitelný vodou 

 odolnost proti otěru za mokra třídy 1 

 vnitřní 

 

 

 

Super Latex LF 3000 

Vysoce kvalitní vnitřní disperzní barva bez rozpouštědel s mimořádně dlouhou dobou zpracovatelnosti.   

Odolná vůči dezinfekčním prostředkům dle německého atestu č. B-85O/97, pachově neutrální, dobře kryjící a 

vysoce odolná. Lehce zpracovatelná a vysoce difúzní; odpovídá jako vnitřní silikátové barvy třídě 1 dle DIN EN 

ISO 7783-2.   

Pro vysoce hodnotné a velmi odolné nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, 

b, c), beton, raufaser, sádrokarton, vláknitý cement, vápenopískové cihelné zdivo.  

Na základě dlouhé doby zpracovatelnosti obzvlášť vhodný pro rozsáhlé a spolu související plochy, na které 

dopadají pruhy světla. 

 matný  

 bez rozpouštědel pro vnitřek 

 odolný vůči dezinfekčním prostředkům 

 třída otěruvzdornosti za vlhka 2 

 



VNITŘNÍ BARVY 

 

 

Topp ELF 948         

Odolná, vnitřní disperzní barva („latexová barva“) bez rozpouštědel a změkčovadel.  

Obzvlášť lehce zpracovatelná, dobře kryvá a pachově neutrální. Kromě toho vysoce difúzní, odpovídá jako 

vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.  

Pro odolné nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, Raufaser, 

sádrokarton, vláknitý cement, vápenopískové cihelné zdivo atd. Též vhodná pro větší plochy s dopadem pruhů 

světla 

 bez rozpouštědel a změkčovadel 

 hluboce matná 

 třída otěruvzdornosti za vlhka 2 

 pro vnitřek 

 

 

 

 

Latexfarbe ELF 992 

Nízkoemisní, neobsahující rozpouštědla a změkčovadla, dobře kryjící vnitřní disperzní barva. Bez látek 

vytvářejících mlhu, bez zápachu, velmi odolná.  

Odolná vůči vodným, nealkoholovým dezinfekčním prostředkům podle zkušebního protokolu č. B-3059/07. Je 

také difúzně propustná a snadno zpracovatelná. 

Ověřená jako nátěrový systém ke snížení emisí PCB z povrchu dílů podle závěrečné zprávy Technické univerzity 

Hamburg-Harburg. 

Má známku kvality TÜV SÜD „schadstoffgeprüft“ (bez škodlivých látek) pro bezpečné použití v interiérech. 

Na odolné a dobře čistitelné nátěry stropů a stěn v interiérech, např. na vnitřní omítky (normální omítky skupiny 

PII, PIII, PIV, v závislosti na pevnosti v tlaku), beton, sádrokarton nebo hrubé vláknité povrchy. Lze použít také pro 

postupy Brillux Creativ. 

 

 nízkoemisní 

 neobsahující rozpouštědla a změkčovadla 

 hedvábně lesklá 

 odolná vůči dezinfekčním prostředkům 

 pro interiéry 

 odolnost proti otěru za mokra třídy 1 
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Vysoce lesklá latexová barva ELF 996 

Vysoce hodnotná vnitřní disperzní barva bez rozpouštědel a změkčovadel. 

Bez aktivních fogging substancí. Dobře kryjící, pachově neutrální a obzvlášť odolná. Kromě toho difúzní a lehce 

zpracovatelná.  

Pro lesklé a velmi dobře čistitelné nátěry stěn a stropů uvnitř. Obzvlášť také pro plochy, které jsou vystaveny 

silnějšímu zatížení kontaktem nebo znečištěním. Např. na omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIVa, b, c), beton,  

raufaser, sádrokarton, vláknitý cement, vápenopískové zdivo.  

 lesklá 

 bez rozpouštědel a změkčovadel 

 třída otěruvzdornosti za vlhka 1 

 pro vnitřek 

 

 

 

 

 

 

Kalisil ELF 1809                        

Nízkoemisní vnitřní barva na silikátové bázi dle VOB, DIN 18 363, bez rozpouštědel a změkčovadel, připravená k 

zpracování.  

Bez aktivních fogging substancí. Ve standardním bílém odstínu je vhodná pro alergiky, dle zkušebního protokolu 

č. 3.2-2046/01. Vysoce difúzní; odpovídá třídě I dle DIN EN ISO 7783.  

Pachově neutrální a lehce zpracovatelná. S podkladem se spojuje prokřemeněním. 

Pro vysoce hodnotné vnitřní nátěry stropů a stěn, obzvlášť na prokřemenění schopné minerální podklady, např. 

omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII), beton, vápenopískové zdivo. 

 nízkoemisní 

 bez rozpouštědel a změkčovadel 

 matná 

 silikátová barva pro vnitřní použití 

 odolnost proti otěru ve vlhkém stavu třída 2 
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Vetrolux ELF 3100 

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel, matná barva s mimořádně dlouhou dobou zpracovatelnosti. Bez 

zápachu, s dobrým krytím a vysokou difuzí.  

Speciální vnitřní disperzní barva. Speciálně určená pro extra matné intenzivní odstíny. Dobře odolává v oblastech 

s mechanickým namáháním.  

Zašpiněná místa a nečistoty lze opatrně odstranit hadříkem z mikrovlákna. 

• nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel 

• Extra matná 

• trvanlivá 

• Odolnost proti oděru za mokra třída 1 

• čistitelná 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glemalux ELF 1000 

Vysoce kvalitní vnitřní disperzní s mimořádně vysokou kryvostí. Pro dokonalý povrch stropních a nástěnných 

maleb.  

• nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel 

• testováno TÜV Süd 

• pro interiér 

• matná 

• výborné povrchové výsledky 

• odolnost proti oděru za mokra třída 1 

• Průhlednost: třída 1 při 8 m² / l 

• paropropustná 

• dlouhá doba zpracovatelnosti 

• velmi snadno se aplikuje 
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Ledovcově bílá ELF 970 

Vysoce kvalitní vnitřní disperzní s mimořádně vysokou kryvostí a velmi vysokou bělostí. 

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel, Vysoce krycí vnitřní disperzní barva.  

Velmi bílá, matná, dobrá plnící, snadno použitelná. Až o 30% větší bělost ve srovnání s konvenčními vnitřními 

emulzními nátěry.  

Kromě toho vysoce difúzní; odpovídá jako interiérové silikátové barvě, třídě I dle DIN EN ISO 7783 

• nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel 

• odpovídá požadavkům Výboru pro posuzování zdravotního stavebních výrobků (AgBB) 

• matná 

• průhlednost: třída 1 při 8 m² / l 

• odolnost proti oděru za mokra třída 2 

• velmi bílá 

 

 

 

 

 

 

Dolomit ELF Trend 952         

 Vnitřní disperzní barva se zvláštním starobílým barevným odstínem bez rozpouštědel a změkčovadel, s vynikající 

kryvostí.  

Lehce zpracovatelná, dobře splývající, s dlouhou dobou zpracovatelnosti. Bez aktivních fogging substancí.   

Pachově neutrální, přilnavá a bez pnutí. Kromě toho vysoce difúzní, odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě 

I dle DIN EN ISO 7783-2.  

Ohodnocena značkou jakosti pro svoji nezávadnost při vnitřním použití, odzkoušena na „škodlivé látky“ TÜV 

SÜD. 

Pro nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na hrubovláknité nátěry, omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, 

sádrokarton, vláknitý cement a vápenopískové cihelné zdivo. Vzhledem ke zvláštnímu starobílému odstínu je 

obzvlášť vhodná pro renovační nátěry na strukturovaných podkladech, např. Raufaser (zpravidla se jediným 

nátěrem docílí dostatečné kryvosti). 

• matná 

• vysoce kryvá barva  

• bez rozpouštědel a změkčovadel  

• pro vnitřek 

• třída 3 otěruvzdornosti za vlhka 
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Decolin ELF 955         

Vnitřní disperzní barva bez rozpouštědel a změkčovadel.  

Tupě matná, bílá popř. barevná, pachově neutrální, dobře plnivá, přilnavá, lehce zpracovatelná a bez fogging 

aktivních substancí.  

Kromě toho vysoce difúzní; odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.  

Pro nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na Raufaser, omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, 

vápenopískové cihelné zdivo, pórobeton a stejně tak na renovační nátěry.               

• bez rozpouštědel a změkčovadel 

• tupě matná 

• třída otěruvzdornosti za vlhka 3 

•  pro vnitřek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolomit ELF 900         

Vysoce bílá vnitřní disperzní barva bez rozpouštědel a změkčovadel.  

Lehce zpracovatelná, dobře splývající, s velice dobrým krytím a dlouhou dobou zpracovatelnosti. Pachově 

neutrální, přilnavá a bez pnutí.  

Vysoce difúzní, odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.  

Pro nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na hrubovláknité nátěry, omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, 

sádrokarton, vláknitý cement a vápenopískové cihelné zdivo. Vzhledem k velice dobré splývavosti obzvlášť vhodná 

pro prvonátěry a renovační nátěry na strukturovaných podkladech, např. Raufaser.  

Dlouhá doba zpracovatelnosti umožňuje docílení plochy bez napojení a s rovnoměrným povrchem.  Kromě toho 

použitelná také pro Brillux kreativní techniky. Matná 

• lehce zpracovatelná barva 

• bez rozpouštědel a změkčovadel  

• pro vnitřek 

• třída 3 otěruvzdornosti za vlhka 
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Malířská bílá LF 956         

Dobře kryjící, vnitřní disperzní barva bez rozpouštědel. Matná a dobře zpracovatelná.  

Vysoce difúzní, odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.  

Pro nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, Raufaser, 

sádrokarton, vláknitý cement, vápenopískové cihelné zdivo 

• Matná 

• dobře kryjící barva  

• bez rozpouštědel 

• pro vnitřek,  

• třída otěruvzdornosti za vlhka 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malířská bílá LF 954 Extra 

Dobře kryjící, otěruvzdorná, omyvatelná, matná disperzní barva bez rozpouštědel.  

Difúzní, lehce zpracovatelná. 

Pro cenově výhodné malby stropů a stěn ve vnitřním prostředí, např. omítky, Rauhfaser, sádrokarton apod. 

• vnitřní  

• matná  

• bez rozpouštědel 

• omyvatelná podle DIN 53 778 
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Silikátová vnitřní barva ELF 1806                        

Vysoce hodnotná vnitřní barva na silikátové bázi dle VOB, DIN 18 363, odst. 2.4.1, bez rozpouštědel a 

změkčovadel, připravená k zpracování. Bez aktivních fogging substancí.  

Ve standardním bílém odstínu je vhodná pro alergiky, dle zkušebního protokolu č. 3.2-2046/01. Vysoce difúzní; 

odpovídá třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.  

Pachově neutrální a lehce zpracovatelná. S podkladem se spojuje prokřemeněním. 

Pro vysoce hodnotné vnitřní nátěry stropů a stěn, obzvlášť na prokřemenění schopné minerální podklady, např. 

omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII), beton, vápenopískové zdivo. 

• pro alergiky vhodná 

• silikátová barva dle VOB 

• bez rozpouštědel a změkčovadel 

• matná  

• odolnost proti otěru ve vlhkém stavu třída 3 

 

 

 

 

 

 

Silikátová barva 1807 

Starobílá silikátová interiérová barva podle DIN 18363.  

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel. Je vysoce difúzní, snadno se zpracovává.  

S podkladem se spojuje prokřemeněním. 

• bez rozpouštědel a změkčovadel 

• nízký zápach 

• pro interiér 

• matná 

• odolnost proti otěru ve vlhkém stavu třída 3 

• Průhlednost: Class 2 v 6 m² / l 

• vysoce paropropustná 

• snadno se aplikuje 
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Aqualoma ELF 202         

Pachově neutrální izolační barva na bázi emulze alkydové pryskyřice, bez emisí, rozpouštědel a změkčovadel. 

Bez fogging aktivních substancí. Vodou ředitelná, tupě matná, dobře kryjící barva s vynikajícím izolačním 

účinkem na nikotinem zatížené plochy a stejně tak plochy očištěné od sazí a oleje. 

Izoluje bezpečně vodou rozpustné, barvící složky obsažené v sádrokartonových deskách a zaschlé vodní skvrny. 

Je vysoce difúzní a velmi lehce zpracovatelná.  

Nenarušuje styropor. Kromě toho, pokud jde o stupeň absorpce hluku, je odzkoušena dle DIN EN ISO 354, 

zkušební protokol č. 420001658. Při použití za účelem absorbce hluku dbát na speciální údaje v odstavci o 

použití za tímto účelem. 

Pro izolační, renovující nátěry např. v restauracích, kantýnách, mateřských školkách, kuchyních atd. Aqualomu ELF 

202 je možné použít jako konečný nátěr a stejně tak je možné ji dále přetírat disperzními barvami, použít tapety 

atd.    

 izolační barva  

 bez emisí rozpouštědel a změkčovadel 

 pachově neutrální 

 matná 

 pro vnitřní použití 

 

 

 

 

 

Izolační barva na zeď 869           

Dobře kryjící barva, obsahující rozpouštědla. Izoluje nikotin, zaschlé vodní skvrny, atd. Bílá, matná, bez vnitřního 

pnutí, difúzní a lehce zpracovatelná.  

 Pro odolné, izolující nátěry stropů a stěn, např. v dílnách a výrobních halách.  

 Izoluje nikotin a zaschlé vodní skvrny 

 obsahuje rozpouštědla  

 matná  

 pro vnitřní použití 
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Klihová barva ELF 58    

Vnitřní vodou ředitelná barva bez rozpouštědel a změkčovadel. Bílá, matná, pachově neutrální, dobře kryvá a 

reverzibilní (znovu odstranitelná omytím vodou).  

Bez fogging aktivních substancí. Kromě toho vysoce difúzní a lehce zpracovatelná.  

Pro reverzibilní nátěry na stropy a mechanicky nezatížené stěny uvnitř. Na základě reverzibility je obzvlášť vhodná 

pro použití v oblasti ochrany památek. 

 bez rozpouštědel a změkčovadel 

 matná 

 reverzibilní 

 pro vnitřek 

 

 

 

 

 

Ochrana proti plísni 930         

Vnitřní barva bez rozpouštědel a změkčovadel, s fungicidním a baktericidním účinkem na stěny a stropy.  

Pachově neutrální, dobře kryvá a lehce zpracovatelná.  

Kromě toho vysoce difúzní; odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2.  

Pro vysoce hodnotné vnitřní nátěry s fungicidním a baktericidním účinkem na stěny a stropy ohrožené popř. 

napadené houbami.  

Speciálně použitelné pro místnosti, které jsou ohroženy vysokou vlhkostí, jako kuchyně, koupelny aj. Kromě 

toho také vhodný pro průmyslové oblasti, např. jatka, mlékárny, závodní kuchyně atd. Zde použít Ochranu proti 

plísni 930 v „Protect kvalitě“ (s maximální koncentrací účinných látek). Takto dodatečně vybavený nátěr používat 

přednostně jen pro průmyslové oblasti. Zásadně použití takto upraveného materiálu před provedením schválit 

zadavatelem. Při použití doporučujeme dbát také na informace „Doporučení pro sanaci vnitřních prostor 

napadených plísní“ od LGA  - Baden Württemberg. 

 bez rozpouštědel a změkčovadel 

 s fungicidním a baktericidním účinkem 

 tupě matná 

 třída otěruvzdornosti za vlhka 2 

 pro vnitřek 
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Latex Plastik ELF 904 

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel, ředitelná vodou, odolná plastová disperze. Bílá, matná, dobrá 

plnicí schopnost a difúzní. Strukturovaná a modelovací. Má dobrou plnící schopnost. 

Pro cenově příznivé nátěry, odolné konstrukce uvnitř. Na hladké, stabilní povrchy, např. vnitřní omítky (omítka 

MG PII, PIII, PIV v závislosti na pevnosti v tlaku), beton, sádrokarton. Kromě toho nastavitelné jako plnič pórů nebo 

modelování v kreativních technikách Brillux. Přetíratelná všemi dispezními barvami. 

 bez rozpouštědel a změkčovadel 

 odolná 

 difúzní 

 přetíratelná 

 

 
 

 

Akustikrenovierfarbe 932 

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel, speciální disperzní barva.  

Pachově neutrální, vysoce krycí, propouští vodní páry. 

 Je testovaný podle DIN EN 20354, 223 dle certifikátu 0171.99-P. 

Pro matné nátěry, s otevřenými póry povlak na akustické podhledy plochy, např. OWA akustický prvek stropů a 

podobné systémové substráty. 

 

 

 

 

Structura ELF 914 

Strukturovací barva na bázi disperze pro dekorativní nátěry stěn a stropů v interiéru. Zejména vhodný pro rychlé a 

cenově příznivé strukturované nátěry. 

Na hladké, stabilní povrchy, např. vnitřní omítky (omítka MG PII, PIII, PIV v závislosti na pevnosti v tlaku), beton, 

sádrokarton. Lze přetírat disperzními nátěry. 

• bez rozpouštědel a změkčovadel 

• pro interiér 

• matná 

• dobře kryvá 

• vysoce paropropustná 

 



VNITŘNÍ BARVY 

 

 

2K akrylátový nátěr CreaGlas 3471                  

Vodou ředitelný, dvou komponentní nátěr s extrémně odolným povrchem. Hedvábně lesklý, pachově neutrální, 

bez fogging aktivních substancí.  

Odolný vůči dezinfekčním prostředkům, zkušební protokol č. B-3058/07 a stejně tak vůči zředěným louhům a 

kyselinám. Dekontaminuje, zkušební protokol č. 52 1230 0 93.  

Přilnavý, s velmi dobrými krycími a plnícími vlastnostmi a lehce zpracovatelný.  

S optimálním izolačním účinkem vůči nikotinu/kouřovým kondenzátům a stejně tak vodorozpustným, 

barevným částicím v podkladu. Těžko vznětlivý B1 dle DIN 4102 v systému s kreativní tkaninou a Reliéfem 3490 

dle zkušebního protokolu č. P-BWU03-I-16.5.144. 

Pro extrémně odolné stropní a stěnové nátěry uvnitř, speciálně v systému kreativních tkanin CreaGlas.  

Obzvlášť vhodné pro vysoce namáhavé oblasti, např. operační a rentgenové sály v nemocnicích, laboratoře, 

mlékárny, jatka, atd. Použitelný také jako izolační nátěr, např. v restauracích, čekárnách nebo kantýnách. 

Kromě toho i např. na reliéfy, raufaser, pěnovinylové nebo ražené tapety, omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIVa, 

b, c), beton, sádrokarton.  

• hedvábně lesklý 

• vodou ředitelný 

• odolný vůči dezinfekčním prostředkům 

• dekontaminuje 

• třída otěru za mokra 1 

• pro vnitřek 

 

 

 

 

CreaGlas Gewebe finish 3476 

Speciální, vysoce odolná, matná vnitřní barva na nátěr CreaGlas tapet, stejně jako pro hladké tapety.  

Nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel.  Zdůrazní strukturu tapet a zároveň je ochrání proti mechanickému 

zatížení. V systému s CreaGlas tapetami těžko vznětlivý. Použitelná i jako nátěr na stěny. 

• nízkoemisní, bez rozpouštědel a změkčovadel 

• pro vnitřek 

• matný 

• Odolnost proti oděru za mokra třída 2 

• Průhlednost: třída 1 při 6 m² / l 

• vysoce odolný 

• difúzní 

 

 

 



VNITŘNÍ BARVY 

 

 

 

 

CreaGlas Gewebe-Finish ELF 3499 

Nízkoemisní rozpouštědel a změkčovadel, bez zápachu, dobře pokrývající emulzní barva pro nátěry CreaGlas 

tapet. Bez fogging substancí. 

 Bílý nebo barevný, odolný proti opotřebení a difúzní. Odolný vodným dezinfekčním prostředkům v souladu s B-

3060 / 07. Testováno ve struktuře systému s CreaGlas jako nehořlavého materiálu A2 podle DIN 4102, v 

souladu s certifikátem P-BWU03-I-16.4.41. 

Kromě toho se zkouší ve struktuře systému s CreaGlas 3490 a 1525 Rapidvlies obtížně vznětlivý B1 podle DIN 

4102, v souladu s certifikátem č. P-BWU03-I-16.5.144. 

Zvláště vhodný pro nátěry CreaGlas tapet. Kromě toho, pro hladké malby např. omítka MG PII, PIII, PIV v závislosti 

na tlakové pevnosti, sádrokarton, intaktní disperzní nátěry a nátěry tapet s dřevní štěpkou Raufaser. 

• Odolný dezinfekcím 

• Bez rozpuštědel a změkčovadel 

• Difúzní 

 



PŘEHLED VNITŘNÍCH NÁTĚRŮ

PRÉMIOVÉ

SENSOCRYL ELF 266 STUMPFMATT mat bílá 1 2 7 ANO ANO ANO ++ +++ ++++ +++ ++

SENSOCRYL ELF 267 SEIDENMATT polomat bílá 1 2 7 ANO ANO ANO ++ +++ ++++ +++ ++

SENSOCRYL ELF 268 SEIDENGLÄNZEND pololesk bílá 1 2 7 ANO ANO ANO ++ +++ ++++ +++ ++

SENSOCRYL ELF 269 GLÄNZEND lesk bílá 1 2 7 ANO ANO ANO ++ +++ ++++ +++ ++

STANDARDNÍ MATNÉ

GLEMALUX ELF 1000 polomat bílá 1 1 8 ANO ANO ANO ++++ +++ +++ +++ ++

SUPER LATEX ELF 3000 polomat bílá 2 1 6 ANO ANO ANO ++ +++ ++ +++ ++

SUPER LATEX ELF 3000 polomat starobílá 2 1 8 ANO ANO +++ +++ +++ ++

VETROLUX ELF 3100 mat báze 1 ANO ANO ++ ++ ++ ++

GLETSCHER WEISS ELF 970 polomat bílá 3 1 8 ANO ++++ ++ ++++ ++ ++

DOLOMIT ELF 900 polomat bílá 3 2 8 ANO ANO ANO ++ ++ +++ +++ ++

DOLOMIT ELF TREND 952 polomat bílá 3 1 7 ANO ANO +++ ++ ++ ++

TOPP ELF 948 polomat bílá 2 1 6 ANO ANO ++ ++ ++ +++ ++

DECOLIN ELF 955 polomat bílá 3 2 7 ANO ANO ++ ++ ++ ++ ++

SILIKAT-INNENFARBE ELF 1806 polomat bílá 3 1 7 ANO ANO ANO +++ ++ ++ ++ ++

KALISIL ELF 1809 polomat bílá 2 2 7 ANO ANO ++ ++ ++ ++ ++

MALERWEISS EXTRA ELF 954 polomat bílá 3 2 7 ++ + + + +++

MALERWEISS ELF 956 polomat starobílá 3 1 6 ++ + + +++

STANDARDNÍ POLOLESK

LATEXFARBE ELF 992 pololesk bílá 1 2 7 ANO ANO ANO ++ +++ ++ +++ ++

LATEXFARBE ELF 992 pololesk starobílá 1 1 7 ANO ANO +++ +++ +++ ++

STANDARDNÍ LESKLÉ

HOCHGLANZLATEX ELF 996 lesk bílá 1 2 7 ANO ++ +++ ++ +++ ++

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY

SCHIMMELSCHUTZ 930 polomat bílá 2 2 7 ANO ++ +++ ++ +++ ++

AQUALOMA ELF 202 polomat bílá 2 2 8 ANO ++ +++ ++ +++ ++

CREAGLAS NÁTĚRY
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