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FERNOVUS GEL-VERNICE
FERNOVUS VOPSEA-GEL

Vopseşte peste rugină în culoarea dorită

FERNOVUS este un produs inovator: se
utilizează ca unic produs pentru protecţia
suprafeţelor metalice şi nemetalice, atât în
interior cât şi la exterior.
FERNOVUS, graţie compoziţiei sale speciale,
se aplică pe orice tablă degresată, chiar şi pe
cea ruginită sau umedă. Protecţia multipl ă
vine din utilizarea pigmenţilor activi nepoluanţi
(fără crom sau plumb) şi a aditivilor bazici
umidificatori şi penetranţi care dezvoltă
proprietăţi de inhibare a coroziunii, favorizând
astfel compatibilitatea produsului cu
suprafeţele umede.

Acţiunea de inhibare a coroziunii se dezvoltă ca urmare a interacţiu nii dintre pigmenţii inhibitori şi răşini
cu substratul metalic; acest mecanism blochează procesul distructiv în curs şi stimulează aderenţa la
suportul în sine. În acest mod există posibilitatea d e a proteja suprafeţele metalice fără a se recurge la
tratamente preventive de pregăti re precum: eliminarea ruginii, aplicarea de anti-rugină sau de
convertizor de rugină.
Protecţia anticorozivă este în concordanţă cu normele ASTM D 2247/68 şi B 117/73.
Modul său de utilizare este inovativ şi original:  dată fiind structura sa tixotropică, cu aspect vizibil de
gel, FERNOVUS poate fi aplicat şi pe suprafeţele verticale, fără să curgă sau să picure. Structura
gelatinoasă şi conţinutul în substanţe solide îi asigură produsului o capacitate de umplere ridicată.
FERNOVUS se aplică pe metalul brut sau vopsit, pe tablă zincată bine degresată, chiar şi oxidată,
fontă, aluminiu, ciment, lemn.
FERNOVUS este disponibil în peste 60 de culori, în diverse nuanţe: Strălucitor, Satin, Opac, Mică,
Metalizat, Lovitură de ciocan .
Putere de acoperire:

 pe suprafeţe metalice 12-16 m2 / litru
 pe suprafeţe poroase (lemn, ciment, fontă) 10 -12 m2 / litru

5 MOTIVE BUNE PENTRU A ALEGE FERNOVUS:

DIRECT PE RUGINĂ FĂRĂ ŞMIRGHELUIREÎN CULOAREA DORITĂ NU NECESITĂ  ANTIRUGINĂ NU PICURĂ

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Cutie  în diverse culori 250 ml 8
Cutie  în diverse culori 750 ml 6
Găletuşă  în diverse culori 2,5 l 4
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FERNOVUS ALTE TEMPERATURE
FERNOVUS PENTRU TEMPERATURI ÎNALTE

Rezistă la temperaturi de până la 450 °c

FERNOVUS ALTE TEMPERATUR E se utilizează ca unic produs pentru
protecţia suprafeţelor metalice , atât în interior cât şi la exterior.

FERNOVUS ALTE TEMPERATURE rezistă la temperaturi de până la 450
°C.
Este indicat mai ales pentru grătare picnic, hornuri, sobe, furnale, apărători
foc, părţi sobe, ţevi de eşapame nt, conducte pentru aburi, conducte
colectoare, coşuri de fabrică, şeminee, etc.

Putere de acoperire: 16 m 2 / litru.

FERNOVUS ALTE TEMPERATURE se aplică pe metalul brut sau vopsit, direct pe suprafeţele ruginite,
chiar şi pe cele umede. Nu necesită şmirgheluire sau aplicare de antirugină sau convertizori.
Culori disponibile:  aluminiu, negru.

FERNOVUS PER CALORIFERI
FERNOVUS PENTRU CALORIFERE

Rezistenţă specială la temperaturi ridicate

FERNOVUS PER CALORIFERI  este vopseaua gel cu aplicare
uşoară şi curată, deoarece nu curge şi nu picură. Rezistă la
temperaturi înalte şi îşi menţine culoarea în timp, fără să se
îngălbenească sau să devină opacă.

FERNOVUS PER CALORIFERI  este specifică pentru interior şi
este inodoră; se aplică direct pe suprafeţele din metal brut sau
vopsit, chiar şi în prezenţa ruginii, fără a şmirghelui sau a trata cu
antirugină.

FERNOVUS PER CALORIFERI devine uscat la atingere după 6
ore.

Putere de acoperire: 12 m 2 / litru.
Culori disponibile:  alb gheaţă, alb zăpadă.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Cutie  ALUMINIU 250 ml 6
Cutie NEGRU 250 ml 6

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Cutie ALB GHEAŢĂ 750 ml 6
Cutie ALB ZĂPADĂ 750 ml 6



GELLEGNO
GEL PENTRU LEMN

Gel impregnant cu înaltă putere de penetrare

GELLEGNO este o vopsea-gel impregnantă, practic şi uşor de folosit: nu curge, nu picură şi permite un
tratament curat, fără pete.

GELLEGNO vopseşte lemnul crud sau vopsit în tonalitatea dorită sau în tonalitate transparentă.

GELLEGNO penetrează profund în lemn, dându -i o finisare  satinată, rezistentă la razele ultraviolete;

GELLEGNO protejează lemnul de umiditate şi agenţi atmosferici, menţinându -l nealterat în timp.

Sectoare de utilizare: GELLEGNO este ideal pentru toate tipurile de lemn din interior sau exterior:
geamuri şi uşi, obloane, storuri, uşi exterioare, porţi, case din lemn, cabane, lambriuri, mansarde, părţi
de balcoane, scări, terase, şarpante, etc.

GELLEGNO se curăţă uşor cu apă, imediat după aplicare.

Culori disponibile:

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Cutie în diverse nuanţe 750 ml 6

TRANSPARENT STEJAR  DESCHIS DUGLAS NUC

MOGAN TEK CASTANIU



ONDA VERDE
Decapant vopsele super rapid

ONDA VERDE îndepărtează vopseaua de pe suporturi tratate cu orice tip de vopsea: email uri
tradiţionale, acrilice, nitrocelulozice, vinilice, epoxidice, poliuretanice, flatting, pe bază de apă.

ONDA VERDE nu se volatilizează şi nu curge; rămâne aderentă pe suprafeţe, ducându -şi până la capăt
şi complet acţiunea sa de decapare.

ONDA VERDE nu atacă metalul, lemnul şi aproape nici un material, garantând o acţiune energică dar
delicată pe orice tip de suprafaţă: de la echipamente industriale până la cele mai fine mânere şi
închizători, de la tocuri de geamuri şi uşi până la mobilă antică, de la grilaje până la pereţi sau aplice
decorative, etc.

ONDA VERDE nu elimină în atmosferă vapori periculoşi şi iritanţi, nu arde mâinile şi poate fi utilizat şi în
spaţii închise, deoarece nu conţine cloruri de metilen, nici solvenţi poluanţi, ci numai sub stanţe
biodegradabille ce protejeză mediul şi pe utilizator.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Cutie 375 ml 12
Cutie 750 ml 16
Spray 400 ml 12



PRIMER
Pentru tablă zincată

PRIMER este produsul numărul unu pentru tablă zincată , care poate
fi aplicat chiar şi direct pe suprafaţe ruginite, deoarece are acţiune pasivă
şi în acelaşi timp neutralizează rugina.

PRIMER îşi extinde aplicabilitatea pe toate tipurile de materiale dificile
precum: tablă zincată, fier, aliaje uşoare, aluminiu, cupru, PVC rigid, fibră
de sticlă, asigurând o extraordinară durabilitate şi rezistenţă în ti mp.

PRIMER are o excelentă aderenţă pe suprafeţe şi conţine răşini speciale cu grad foarte ridicat de
polimerizare, care îi permit supravopsirea cu cele mai variate tipuri de finisaje: alchinice, poliuretanice,
epoxidice mono şi bicomponente, acrilice.

PRIMER are culoarea gri deschis opac, ceea ce -i permite acoperirea rapidă şi uşoară cu culori în orice
tonalitate.

NEOFER
Convertizor de rugină

NEOFER elimină definitiv rugina şi
permite vopsirea perfectă a suprafeţelor
ruginite, după numai 15-20 minute de la
aplicare, fără a fi necesare şmirgheluirea
sau folosirea de solvenţi şi alte substanţe
protectoare.

NEOFER asigură o protecţie ridicată:
formează o peliculă netedă, elastică şi
atât de rezistentă încât permite vopsiri
succesive ale suprafeţelor,  chiar şi la
distanţă de câteva luni.

NEOFER, după aplicare (ce poate fi efectuată cu perie, spray sau rulou), nu curge şi nu produce praf.

NEOFER este prevăzut cu un recipient exclusiv pentru o utilizare curată a produsului.

Temperatură de aplicare: între 5 şi 40 °C.

Putere de acoperire:  6-10 m2 per 1 kg (în funcţie de grosimea stratului de rugină).

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Cutie 500 ml 6

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Flacon în blister 50 ml 24

Flacon 250 ml 24
Flacon 750 ml 12

Canistră 6 kg 1



ANTIMUFFA
ANTIMUCEGAI

Elimină mucegaiul de pe toate suprafeţele

ANTIMUFFA combate energic şi rapid formarea de mucegai,
alge şi muşchi din locur ile umede din interior sau exterior.

ANTIMUFFA este ideal pentru orice tip de perete sau
încheietură cu igrasie din: bucătării, băi, duşuri, saune, pis cine,
cantine, boxe, spălătorii, etc.

ANTIMUFFA este uşor parfumat.
Flaconul este prevăzut cu un capa c de siguranţă pentru copii.

MASKER
Acoperă petele înaintea zugrăvirii

MASKER este un produs specific utilizat pentru acoperirea petelor de pe pereţii
interiori şi exteriori înaintea zugrăvirii , pentru un finisaj perfect, de culoare uniformă  şi
omogenă.

Utilizând MASKER se reduce numărul de straturi succesive, diminuând astfel
considerabil timpul de pregătire a pereţilor.

MASKER este de culoare albă, cu putere  superioară de acoperire; elimină cele mai
dificile pete, precum cele cauzate de:  fum, funingine, igrasie, umezeală, murdărie,
grăsime, cerneală, ipsos, creion, marker şi altele similare.
Blochează petele şi previne reapariţia lor în timp.

MASKER are acţiune rapidă: se poate zugrăvi după numai o jumătate de oră. Este
ideal pentru ziduri, pereţi din panouri, ciment, plastic, tencuială, lemn, mobilă şi metal
vopsit.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Flacon cu pulverizator 250 ml 12

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Spray 400 ml 12


