
Katalóg produktov



Johnstone´s je prémiová značka náterov, ktorá je súčasťou portfólia 
PPG – celosvetovo známeho výrobcu dekoračných, námorných, 
ochranných a  priemyselných náterov. Je vnímaná ako značka, 
ktorá viac ako 100 rokov vychádza v ústrety profesionálom a vďaka 
dlhoročnými skúsenostiam a  odborným znalostiam dlhodobo plní 
ich požiadavky. Je to značka, ktorá získala vynikajúcu povesť pre 
svoju vysokú kvalitu a spoľahlivé služby pre profesionálov.

Johnstone´s, pokiaľ ide o  nátery, skutočne predstavuje normu. 
PPG UK ako výrobca náterov ponúka od roku 1890 úplný sortiment 
profesionálnych náterov na povrchové úpravy vrátane vnútorných, 
vonkajších, prevádzkových a ochranných.

Výrobca PPG UK je akreditovaná podľa ISO 9001 a  ISO 14001 a  jej 
prioritou je kvalita vyrábaných produktov, ich vplyv na životné 
prostredie ako aj bezpečnosť a  ochrana zdravia. Všetky výrobky 
sú navyše vyrábané podľa systému kvality schváleného Britským 
úradom pre normalizáciu (BSI).

Johnstone´s v  súčasnosti stojí na popredných miestach v  oblasti 
technologických a  odborných znalostí. Neustále sledovanie 
a  vyhodnocovanie situácie na trhu farieb a kolorovania zaručuje, 
že ponuka dekoratívnych farieb je orientačným bodom pre 
profesionálnych obchodníkov, architektov ako aj náročnejších 
spotrebiteľov. Farebná škála je špeciálne vybraná tak, aby 
odzrkadľovala posledné trendy v  interiérovom dizajne a farebných 
štýloch.

Kreatívne využitie farieb tejto značky umožní docieliť moderný aj 
tradičný vzhľad každého domova.
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1.1 Covaplus Vinyl Matt – Umývateľná vinylová farba
1.2 Microbarr Anti Bacterial Acrylic Eggshell – Antibakteriálna 
 pololesklá farba 
1.3 Microbarr Anti Bacterial Acrylic Matt – Antibakteriálna matná farba
1.4 Jonmat Premium Contract Matt - Oteruvzdorná vinylová farba

1 Interiérové farby



Interiérové farby

1.1Covaplus Vinyl Matt
Umývateľná vinylová farba

Vlastnosti

•	 Atraktívny	matný	vinylový	povrch	
s dekoratívnymi	ako	aj	ochrannými	
vlastnosťami.

•	 Umývateľný	povrch.
•	 Výborná	krycia	schopnosť	a farebná	stálosť.

Charakteristika

Covaplus Vinyl Matt je vinylová emulzia vysokej 
kvality určená do vnútorných priestorov na steny 
a  stropy. Vytvára trvanlivý, umývateľný a matný 
povrch odolný voči UV žiareniu, ktorý sa ľahko 
udržiava a  rýchlo schne. Náter má vynikajúcu 
kryciu schopnosť a farebnú stálosť.

Použitie

Vhodná na omietky, obkladové dosky, betón, 
sadrokartón, cementovú omietku a murivo z tehál 
v interiéri. Taktiež vhodná na nátery dreva a kovu 
vo vnútornom prostredí.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 500 odtieňov je možné 
natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone´s.

Výdatnosť

Priemerne 12 – 14 m2 z 1 litra farby v závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 – 2 hodiny. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 2 – 4 hodiny.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5 / 10

2-4
hod



Interiérové farby

1.2 Microbarr Anti Bacterial Acrylic Eggshell
Antibakteriálna pololesklá farba

Vlastnosti

•	 Aktívne	potláča	množenie	viac	než	150	
druhov	škodlivých	baktérií.

•	 Vyvinuté	osvedčenou	technológiou	
strieborného	iónu.

•	 Tvrdý,	umývateľný	a pololeský	povrch	ideálny	
do	priestorov	s vyššími	nárokmi	na	hygienu.

Charakteristika

Anti Bacterial Acrylic Eggshell je vysokoúčinná 
antibakteriálna farba na báze akrylátovej živice, 
určená do interiérov so zvýšenými požiadavkami 
na hygienu a čistotu. Táto farba bola vyvinutá na 
báze strieborného iónu, ktorý zabraňuje množeniu 
MRSA, E.Coli a ďalších 150 druhov baktérií a 
následným infekciám. Vytvára tvrdý a umývateľný 
povrch ideálny do priestorov, ktoré sú vystavené 
častému umývaniu a čisteniu. 

Použitie

Vhodná na omietky, obkladové dosky, betón, 
cementovú omietku a murivo z tehál v interiéri.

Výdatnosť

Priemerne 12 m2 z  1 litra farby v  závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 000 odtieňov je možné 
natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone´s.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 3 – 4 hodiny. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 4 hodiny.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

5

3-4
hod



Interiérové farby

1.3Microbarr Anti Bacterial Acrylic Matt
Antibakteriálna matná farba

Vlastnosti

•	 Aktívne	potláča	množenie	viac	než	150	
druhov	škodlivých	baktérií.

•	 Vyvinuté	osvedčenou	technológiou	
strieborného	iónu.

•	 Tvrdý,	umývateľný	a matný	povrch	ideálny	do	
priestorov	s vyššími	nárokmi	na	hygienu.

Charakteristika

Anti Bacterial Acrylic Matt je vysokoúčinná 
antibakteriálna farba na báze akrylátovej živice, 
určená do interiérov so zvýšenými požiadavkami 
na hygienu a čistotu. Táto farba bola vyvinutá na 
báze strieborného iónu, ktorý zabraňuje množeniu 
MRSA, E.Coli a ďalších 150 druhov baktérií a 
následným infekciám. Vytvára tvrdý a umývateľný 
povrch ideálny do priestorov, ktoré sú vystavené 
častému umývaniu a čisteniu. 

Použitie

Vhodná na omietky, obkladové dosky, betón, 
cementovú omietku a murivo z tehál v interiéri.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 000 odtieňov je možné 
natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone´s.

Výdatnosť

Priemerne 12 m2 z  1 litra farby v  závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 3 – 4 hodiny. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 4 hodiny.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

5

3-4
hod



Interiérové farby

Vlastnosti

•	 Prémiová	oteruvzdorná	matná	farba	určená	
do	interiéru.

•	 Mimoriadne	vhodná	na	novú	omietku	vďaka	
výbornej	paropriepustnosti.

•	 Kombinácia	kvality	a úspornosti.

Charakteristika

Jonmat Premium je vysokokvalitná a napriek tomu 
úsporná matná vinylová emulzná farba určená do 
vnútorných priestorov na steny a  stropy. Vytvára 
trvanlivý a  oteruvzdorný matný povrch, ktorý 
sa vyznačuje výbornou krycou schopnosťou 
a  vynikajúcou paropriepustnosťou. Je ideálna na 
nové omietky alebo sadrokartón.

Použitie

Nové omietky. Vhodná na staršie omietky, 
obkladové dosky, sadrokartón, betón, cementovú 
omietku a murivo z tehál a cementu v interiéri.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 6 500 svetlých pastelových 
odtieňov je možné natónovať v  Kolorovacích 
centrách Johnstone´s.

Výdatnosť

Priemerne 12 – 14 m2 z 1 litra farby v závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 – 2 hodiny. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 2 – 4 hodiny.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

5 / 10

2-4
hod

1.4 Jonmat Premium Contract Matt
Oteruvzdorná vinylová farba



2.1 Stormshield Smooth Masonry – Akrylátová fasádna farba
2.2 Stormshield Pliolite® Based Masonry 
 Rozpúšťadlová fasádna farba
2.3 Stormshield Stabilising Solution - Penetračný prípravok
2.4 Stormshield Water Seal - Voduodpudzujúce napúšťadlo

2Fasádne farby



Špeciálne farbyFasádne farby

Vlastnosti

•	 Predpokladaná	dĺžka	životnosti	je	viac	ako	15	
rokov.

•	 Vysokokvalitná,	vodeodolná	emulzia	
s vynikajúcou	farebnou	stálosťou.

•	 Vytvára	odolný,	nenasiakavý	a	hladký	povrch.

Charakteristika

Stormshield Smooth Masonry je vodou riediteľná 
fasádna farba na báze akrylátovej živice určená do 
vonkajšieho prostredia. Vytvára trvanlivý matný 
a  hladký povrch, ktorý má vynikajúcu farebnú 
stálosť s predpokladanou životnosťou až 15 
rokov a výbornú odolnosť voči prenikaniu vody 
a vlhkosti z vonkajšieho prostredia, znečisteniu 
a ekologickému zaťaženiu v exteriéri.

Použitie

Vhodná na betón, cementovú omietku, tehlové, 
kamenné a tvárnicové murivo a hrubú omietku. 

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 000 odtieňov je možné 
natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone´s.

Výdatnosť

Priemerne 9 – 11 m2 z 1 litra farby v závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 – 2 hodiny. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 4 – 6 hodín.

Riedenie

Vodou 

Balenie (L)

5 / 10

4-6
hod

2.1 Stormshield Smooth Masonry
Akrylátová fasádna farba



Fasádne farby

2.2Stormshield Pliolite® Based Masonry
Rozpúšťadlová fasádna farba

Vlastnosti

•	 Vodeodolná	za	20	minút	čo	umožňuje	
celoročnú	aplikáciu.

•	 Rozpúšťadlový	náter	vytvárajúci	na	fasáde	
hladký	matný	povrch.

•	 Excelentná	priľnavosť	na	už	natreté	ako	aj	
neupravené	porézne	povrchy.

Charakteristika

Stormshield Pliolite je vysokokvalitný rozpúš-
ťadlový náter určený do vonkajšieho prostredia. 
Vytvára samostabilizačný hladký matný povrch, 
ktorý má vynikajúcu priľnavosť k  už natretým 
alebo neupraveným  poréznym povrchom. Živica 
Pliolite umožňuje aplikáciu pri teplotách do -5°C 
a  stáva sa vodeodolnou už po 20 minútach, čo 
umožňuje celoročné vonkajšie použitie na fasády.

Použitie

Vhodná na betón, cementovú omietku, tehlové, 
kamenné a tvárnicové murivo a hrubú omietku. 

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 6 700 svetlých pastelových 
odtieňov je možné natónovať v  Kolorovacích 
centrách Johnstone´s.

Výdatnosť

Priemerne 6 – 10 m2 z 1 litra farby v závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 – 2 hodiny. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

5

16-24
hod



Špeciálne farbyFasádne farby

Vlastnosti

•	 Spevňuje	nesúdržné	povrchy	a vytvára	
povrch	vhodný	na	ďalšiu	aplikáciu.

•	 Vysoko	penetračný	rozpúšťadlový	účinok.
•	 Vyvinutý	na	použitie	pod	vodeodolné	

fasádne	farby.

Charakteristika

Stormshield Stabilising Solution je penetračný 
roztok určený na fasádne omietkové,  vysoko 
porézne a  drobiace sa povrchy. Vytvára 
podklad vhodný na aplikáciu fasádnych vodou 
riediteľných (Stormshield Smooth Masonry) ako 
aj rozpúšťadlových (Stormshield Pliolite Based 
Masonry) náterových hmôt. Preniká hlboko do 
štruktúry podkladového stavebného materiálu, 
spevňuje ho a znižuje jeho nasiakavosť. 

Použitie

Vhodný na betón, cementovú omietku, tehlové, 
kamenné a tvárnicové murivo a hrubú omietku. 

Škála farieb

Bezfarebný

Výdatnosť

Priemerne 6 – 8 m2 z  1 litra farby v  závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 – 2 hodiny. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín.

Riedenie

White Spirit. 
Nariediť podľa nasiakavosti podkladu tak, aby 
náter po nanesení a zaschnutí nevytváral lesklý 
povrch.

Balenie (L)

5

16-24
hod

2.3 Stormshield Stabilising Solution
Penetračný prípravok



Fasádne farby

2.4Stormshield Water Seal
Voduodpudzujúce napúšťadlo

Vlastnosti

•	 Ideálne	na	porézne	steny	v	exteriéri.
•	 Vytvára	voduodpudzujúci	a	zároveň	

paropriepustný	povrch.
•	 Nemení	vzhľad	podkladu.

Charakteristika

Stormshield Water Seal je voduodpudzujúce 
napúšťadlo vhodné na vonkajšie porézne steny. 
Vytvára vodeodpudivý povrch bez zníženia 
paropriepustnosti a  bez zmeny vzhľadu 
natieraného povrchu. Je určený len na fasádne 
povrchy. Neodstraňuje štrukturálne poruchy.
Zabraňuje prenikaniu vody do vonkajších pórov 
stavebných materiálov ako sú betón, cementová 
omietka, tehly, kameň, kvádre a hrubá omietka.

Použitie

Vhodný na betón, cementovú omietku, tehlové, 
kamenné a tvárnicové murivo a hrubú omietku.

Škála farieb

Bezfarebný.

Výdatnosť

Priemerne 3 – 5 m2 z  1 litra farby v  závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 4 – 6 hodín. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 8 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

5

8
hod



3 Farby na kov a drevo

Základné	a	podkladové	farby
3.1 Wood Primer – Základná farba na drevo
3.2 Universal Primer – Univerzálna základná farba
3.3 Professional Undercoat – Podkladová farba
Vrchné	farby
3.4 Professional Gloss – Vrchná lesklá farba
3.5 Eggshell – Vrchná pololesklá farba



Farby na kov a drevo

3.1Wood Primer
Základná farba na drevo

Vlastnosti

•	 Základná	farba	na	báze	alkydovej	živice	na	
čisté	a	neošetrené	drevo.

•	 Vhodná	do	interiéru	aj	exteriéru.
•	 Vytvára	ideálny	povrch	pod	podkladovú	

farbu.

Charakteristika

Wood Primer je základná rozpúšťadlová farba 
na alkydovej báze na tvrdé (nie mastné) aj 
mäkké neošetrené drevo s  vynikajúcou krycou 
schopnosťou, trvanlivosťou a  pevnosťou určená 
do vonkajšieho aj vnútorného prostredia. 
Vytvára ideálny povrch na aplikáciu Professional 
Undercoat. 

Použitie

Vhodný na mäkké a  tvrdé drevo, preglejku 
a  drevotriesku v  interiéri aj exteriéri ako dvere, 
okenné rámy, nábytok alebo sokle. 

Škála farieb

Biela

Výdatnosť

Priemerne 11 – 13 m2 z 1 litra farby v závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 4 – 6 hodín. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 16 - 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5

16-24
hod



Farby na kov a drevo

Vlastnosti

•	 Obsahuje	antikorózne	zinkofosfátové	
pigmenty,	ktoré	chránia	kov	proti	korózii.

•	 Univerzálne	 použitie	 na	 drevo,	 kov	 aj  suchú	
omietku.

•	 Mimoriadne	 vhodná	 pre	 aplikáciu	 na	
akékoľvek	povrchy.

Charakteristika

Universal Primer je rozpúšťadlová farba, ktorá 
sa používa ako základný antikorózny náter 
na ochranu kovových materiálov proti korózii 
v interiéri aj exteriéri. Dá sa použiť aj ako základný 
náter na všetky typy dreva, kovu, sadrové omietky 
a muriva. Obsahuje antikorózne zinkofosfátové 
pigmenty a  alkydovú živicu, ktoré chránia kov 
proti korózii.

Použitie

Vhodná na drevo a kov ako dvere, okenné rámy, 
nábytok alebo sokle, omietku a tehlové murivo.

Škála farieb

Biela

Výdatnosť

Priemerne 11 – 13 m2 z 1 litra farby v závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 3 – 4 hodiny. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 16 - 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5

16-24
hod

3.2 Universal Primer
Univerzálna základná farba



Farby na kov a drevo

3.3Professional Undercoat
Podkladová farba

Vlastnosti

•	 Podkladová	farba	na	báze	alkydovej	živice	do	
interiéru	a	exteriéru.

•	 Vynikajúca	krycia	schopnosť.
•	 Vytvára	dokonalý	povrch	pod	vrchnú	farbu	

Professional	Gloss.

Charakteristika

Professional Undercoat je vysokokvalitná 
rozpúšťadlová podkladová farba vhodná na 
úpravu dreveného a  kovového povrchu vo 
vnútornom aj vonkajšom prostredí. Výborne 
priľne k materiálom a má vysokú kryciu schopnosť. 
Vytvára hustý pevný film vhodný na brúsenie 
a  zahladenie nedokonalostí povrchu. Vynikajúci 
základ pod Professional Gloss. 

Použitie

Vhodný na drevo a kov ako dvere, okenné rámy, 
nábytok alebo sokle.

Škála farieb

Brilantná Biela

Výdatnosť

Priemerne 16 – 18 m2  z 1 litra farby v závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 4 – 6 hodín. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 16 - 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5

16-24
hod



Farby na kov a drevo

Vlastnosti

•	 Prémiová	vrchná	lesklá	farba	do	interiéru	a	
exteriéru.

•	 Na	báze	vysokokvalitnej	a	trvanlivej	alkydovej	
živice.

•	 Vynikajúca	krycia	schopnosť.

Charakteristika

Professional Gloss je rozpúšťadlový náter na 
báze alkydovej živice vhodný do interiéru aj 
exteriéru, na väčšinu drevených a kovových 
povrchov s  výbornými aplikačnými vlastnosťami. 
Vytvára odolný, umývateľný a vysokolesklý náter 
s vynikajúcou krycou schopnosťou a trvanlivosťou.

Použitie

Vhodná na drevené a kovové povrchy ako dvere, 
okenné rámy, nábytok alebo sokle v  interiéri aj 
exteriéri. 

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 500 odtieňov je možné 
natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone´s.

Výdatnosť

Priemerne 16 – 18 m2  z 1 litra farby v závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 4 – 6 hodín. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 16 - 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5

16-24
hod

3.4 Professional Gloss
Vrchná lesklá farba



Farby na kov a drevo

3.5Eggshell
Vrchná pololesklá farba

Vlastnosti

•	 Rozpúšťadlová	pololesklá	vrchná	farba	na	
drevo	aj	kov	do	interiéru	a	exteriéru.

•	 Odolná	voči	kondenzácii	vody.
•	 Vytvára	hladký,	umývateľný	a vysoko	odolný	

povrch.

Charakteristika

Eggshell je vysokokvalitný rozpúšťadlový 
pololesklý náter, ktorý vytvára tvrdý, trvanlivý 
a  umývateľný povrch odolný voči kondenzácii 
vody. Ľahko sa aplikuje a  je vhodný na drevo 
v interiéri, radiátory a kovové povrchy.

Použitie

Vhodný na drevo a kov ako dvere, okenné rámy, 
radiátory alebo sokle v interiéri.

Škála farieb

Brilantná Biela a viac než 15 500 odtieňov je možné 
natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone´s.

Výdatnosť

Priemerne 18 – 20 m2  z 1 litra farby v závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 4 – 6 hodín. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 16 - 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

1 / 2,5 / 5

16-24
hod



4 Lazúry

4.1 Satin Woodstain – Hrubovrstvá rozpúšťadlová lazúra
4.2 Shed & Fence Treatment – Tenkovrstvá vodou riediteľná lazúra
4.3 Decking Stain – Vodou riediteľná lazúra na podlahy



Lazúry

4.1Satin Woodstain
Hrubovrstvá rozpúšťadlová lazúra

Vlastnosti

•	 Zvýrazňuje	prirodzenú	štruktúru	dreva.
•	 Odolná	voči	UV	žiareniu,	praskaniu	a	

olupovaniu.
•	 Vytvára	hladký,	mikroporézny	povrch	so	

zamatovým	vzhľadom.

Charakteristika

Satin Woodstain je rozpúšťadlová hrubovrstvá 
lazúra špeciálne určená na hladké drevené 
povrchy, kde vytvára pevný, dobre priľnavý, 
hladký a pružný mikroporézny film. Zvýrazňuje 
prirodzenú krásu a  štruktúru dreva. Odolná voči 
nepriaznivým poveternostným podmienkam, UV 
žiareniu, praskaniu a  olupovaniu. Predpokladaná 
životnosť a ochrana je 5 rokov.

Použitie

Vhodná na mäkké alebo tvrdé drevo ako 
dvere, okná, podbitia, záhradný nábytok najmä 
v exteriéri, ale aj interiéri.

Škála farieb

Teak
Teak

Walnut
Orech

Redwood
Sekvoja

Rosewood 
Ružové drevo

Pine
Borovica

Medium Oak 
Stredný dub

Mahogany
Mahagón

Light Oak
Svetlý dub

Jacobean Oak
Jakobínsky dub

Antique Pine
Antická borovica

Clear
Transparentná

Výdatnosť

Priemerne 15 m2 z  1 litra farby v  závislosti od 
poréznosti dreva.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 3 - 6 hodín. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

0,75 / 2,5 / 5

16-24
hod

Zobrazené odtiene sú len ilustračné.



Lazúry

Vlastnosti

•	 Farebná	stálosť	po	dobu	3	rokov.
•	 Voduodpudzujúca	a	odolná	voči	vyblednutiu.
•	 Ochrana	pred	UV	žiarením.

Charakteristika

Shed & Fence Treatment je špeciálny prípravok 
s  vysokou odolnosťou voči poveternostným 
podmienkam určený na ochranu a  dekoráciu 
hrubo opracovaného aj  hladkého dreva 
v  exteriéri. Vytvára vodeodpudivý povrch odolný 
voči vyblednutiu s 3 ročnou farebnou stálosťou. 
Chráni drevo proti škodlivým účinkom UV žiarenia. 
Neškodí domácim zvieratám a rastlinám.

Použitie

Vhodný na oplotenia, drevené obloženia, kôlne, 
rezivo ako aj hladko opracované drevo v exteriéri.

Výdatnosť

Priemerne 6 m² na rezive a  12 m² na hladko 
opracovanom dreve z  1 litra farby v  závislosti od 
poréznosti dreva.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 2 hodiny. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 2 – 4 hodiny.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

5

2-4
hod

4.2 Shed & Fence Treatment
Tenkovrstvá vodou riediteľná lazúra

Škála farieb

Ebony 
Eben

Rustic Red
Rustikálna červená

Light Brown 
Svetlo hnedá

Green 
Zelená

Dark Oak
Tmavý dub

Dark Chestnut
Tmavý gaštan

Acorn Gold
Žaluďová zlatá

Zobrazené odtiene sú len ilustračné.



Lazúry

4.3Decking Stain
Vodou riediteľná lazúra na podlahy

Vlastnosti

•	 3	ročná	ochrana	pred	poveternostnými	
podmienkami.

•	 Odolná	voči	praskaniu,	olupovaniu	a	
vyblednutiu.

•	 Vytvára	tvrdý	matný	povrch	s vysokou	
farebnou	stálosťou.

Charakteristika

Decking Stain je vodou riediteľná lazúra špeciálne 
určená na dlhodobú ochranu neošetrených 
ako aj už natieraných drevených podláh proti 
poveternostným vplyvom v  exteriéri. Obsahuje 
prírodný vosk, ktorý vytvára voduodpudzujúci 
povrch odolný voči praskaniu a olupovaniu. Náter 
zafarbuje drevo a  poskytuje tvrdý matný povrch 
s dlhoročnou ochranou pred plesňami a hubami. 

Použitie

Určená je na drevené podlahy v exteriéri.

Výdatnosť

Priemerne 12 m2 z  1 litra farby v  závislosti od 
poréznosti dreva.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 1 - 2 hodiny. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 4 hodiny.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

2,5

4
hod

Škála farieb

Rich Teak
Sýty teak

Chestnut Brown
Gaštanová hnedá

Natural Oak 
Prírodný dub

Spanish Cedar 
Španielsky céder

Zobrazené odtiene sú len ilustračné.



5 Laky

5.1 Quick Dry Polyurethane Floor Varnish – Rýchloschnúci podlahový lak
5.2 Floor Varnish – Alkyduretánový podlahový lak
5.3 Polyurethane Varnish – Polyuretánový lak
5.4 Yacht Varnish – Lodný lak



Laky

5.1Quick Dry Polyurethane Floor Varnish
Rýchloschnúci podlahový lak

Vlastnosti

•	 Zvýrazňuje	prirodzenú	štruktúru	dreva.
•	 Odolný	voči	poškrabaniu.
•	 Vytvára	tvrdý	a	trvanlivý	povrch.

Charakteristika

Quick Dry Polyurethane Floor Varnish je vodou 
riediteľný rýchloschnúci podlahový lak, ktorý 
bol špeciálne vyvinutý na všetky drevené 
podlahy v  interiéri, vrátane korkových. Náter je 
pevný a odolný, zvýrazňujúci prirodzenú krásu 
a  štruktúru dreva v  lesklom alebo saténovom 
prevedení. Je vhodný na už predtým natierané 
a  ošetrované drevené povrchy. Povrch je odolný 
voči poškrabaniu.

Použitie

Vhodný na všetky druhy drevených a korkových 
podláh v interiéri.

Škála farieb

Bezfarebný saténový (satin) a lesklý (gloss). 

Výdatnosť

Priemerne 18 m² z  1 litra laku v  závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Pri bežných podmienkach je náter suchý na dotyk 
za 1 hodinu, nanášanie ďalších vrstiev za 2 – 4 
hodiny v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu. 
Povrch nepoužívajte až do úplného zaschnutia, tj. 
po 16 – 24 hodinách.

Riedenie

Vodou

Balenie (L)

2,5 / 5

2-4
hod



Laky

Vlastnosti

•	 Zvýrazňuje	prirodzenú	štruktúru	dreva.
•	 Odolný	voči	pôsobeniu	tepla,	čistiacim	

prostriedkom,	škrabancom	a	škvrnám.
•	 Vytvára	pevný	a zároveň	pružný	povrch,	

ideálny	do	veľmi	zaťažených	priestorov.

Charakteristika

Floor Varnish je alkyduretánový podlahový lak 
špeciálne určený na všetky drevené aj korkové 
podlahy v interiéri. Vytvára pevný a zároveň pružný 
ochranný povrch v lesklom aj saténovom prevedení, 
ktorý zvýrazňuje prirodzenú krásu a  štruktúru 
dreva. Je vhodný najmä na často zaťažované 
priestory. Je odolný voči pôsobeniu tepla,  bežným 
čistiacim prostriedkom,  škrabancom a  škvrnám. 
Má dobré protišmykové vlastnosti.

Použitie

Vhodný na všetky druhy drevených aj korkových 
podláh v interiéri.

Škála farieb

Bezfarebný saténový (satin) a lesklý (gloss).

Výdatnosť

Priemerne 17 m² z  1 litra laku v  závislosti od 
poréznosti dreva.

Doba schnutia

Pri bežných podmienkach je náter suchý na dotyk 
za 2 – 4 hodiny, nanášanie ďalších vrstiev za 16 
– 24 hodín. Povrch nepoužívajte až do úplného 
zaschnutia.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

2,5 / 5

16-24
hod

5.2 Floor Varnish
Alkyduretánový podlahový lak



Laky

Vlastnosti

•	 Na	všetky	druhy	drevených	povrchov	v	
interiéri.

•	 Odolný	voči	bežným	čistiacim	prostriedkom.
•	 Vytvára	tvrdý	a	trvanlivý	povrch.

Charakteristika

Polyurethane Varnish je tradičný polyuretánový 
lak, ktorý zanecháva  tvrdý a  trvanlivý povrch 
v  lesklom alebo saténovom prevedení. Používa 
sa na čisté, ale aj už natierané drevo v interiéri. Je 
odolný voči bežným čistiacim prostriedkom.

Použitie

Vhodný na dvere, okná, nábytok a všetky hladké 
drevené povrchy v interiéri.

Škála farieb

Bezfarebný saténový (satin) a lesklý (gloss).

Výdatnosť

Priemerne 17 m² z  1 litra laku v  závislosti od 
poréznosti dreva.

Doba schnutia

Pri bežných podmienkach je náter suchý na dotyk 
za 2 – 4 hodiny, nanášanie ďalších vrstiev za 16 
– 24 hodín. Povrch nepoužívajte až do úplného 
zaschnutia.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

0,75 / 2,5 / 5

16-24
hod

5.3Polyurethane Varnish
Polyuretánový lak



Laky

5.4 Yacht Varnish
Lodný lak

Vlastnosti

•	 Ideálny	na	okenné	rámy	a	dvere	v	exteriéri.
•	 Vytvára	trvanlivý,	veľmi	pružný	náter,	ktorý	sa	

prispôsobí	drevenému	povrchu.
•	 Odolný	voči	UV	žiareniu.

Charakteristika

Yacht Varnish je vysoko lesklý, čistý lak „lodnej 
kvality“, špeciálne určený na všetky druhy hladkých 
drevených povrchov, najmä na dvere a  okenné 
rámy v  exteriéri. Vytvára trvanlivý, veľmi pružný 
film, ktorý sa prispôsobí drevenému povrchu 
a odoláva UV žiareniu.

Použitie

Vhodný na všetky druhy hladkých drevených 
povrchov, najmä na dvere a  okenné rámy v 
exteriéri.

Škála farieb

Bezfarebný lesklý (gloss).

Výdatnosť

Priemerne 15 m² z  1 litra laku v  závislosti od 
poréznosti dreva.

Doba schnutia

Pri bežných podmienkach je náter suchý na dotyk 
za 2 – 4 hodiny, nanášanie ďalších vrstiev za 16 – 24 
hodín.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

0,75 / 2,5 / 5

16
hod



6.1 Flortred – Farba na podlahy

6Špeciálne farby



Špeciálne farby

Vlastnosti

•	 Odolný	voči	stredne	silným	chemikáliám,	
vode	a	mastnote.

•	 Vytvára	trvanlivý	a	protišmykový	povrch	
odolný	voči	strednému	zaťaženiu.

Charakteristika

Flortred je rozpúšťadlový pololesklý náter na 
podlahy, ktorý je odolný voči stredne silným 
chemikáliám, vode, oleju a  mastnote. Vhodný do 
priestorov so stredným zaťažením (chodci, vozidlá 
prípadne vysokozdvižné vozíky).

Použitie

Určená je na podlahy z  betónu, ocele a  dreva 
v interiéri.

Výdatnosť

Priemerne 11 m2 z  1 litra farby v  závislosti od 
nasiakavosti a typu povrchu.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 2 – 4 hodiny. Nanášanie 
ďalších vrstiev za 16 – 24 hodín.

Riedenie

White Spirit

Balenie (L)

2,5 / 5

16
hod

6.1 Flortred
Farba na podlahy

Škála farieb

Black *
Čierna

Dark Green *
Tmavá zelená

Dark Grey
Tmavá sivá

Princess Grey
Svetlá sivá

Sherwood Green *
Sherwood zelená

Safety Yellow *
Výstražná žltá

Safety Red *
Výstražná červená

Safety Blue *
Výstražná modrá

Tile Red *
Tehlová červená

White *
Biela

* V prípade záujmu je možné dodať na objednávku v kartónových množstvách.
Zobrazené odtiene sú len ilustračné.



7.1 Teak Oil – Tíkový napúšťací olej
7.2 White Spirit - Riedidlo

7Iné produkty



Iné produkty

Vlastnosti

•	 Dodáva	zvetranému	drevu	prírodný	olej	a	
prirodzenú	krásu.

•	 Ochraňuje	drevo	pred	vysušením,	
zdeformovaním	a	štiepaním.

•	 Neuzatvára	póry	a drevo	nepraská.

Charakteristika

Teak Oil značky Mangers je špeciálne vybraná 
zmes modifikovaných prírodných olejov a vosku. 
Používa sa na udržiavanie neošetrených drevených 
povrchov v  interiéri aj exteriéri, z ktorých zvetrali 
prírodné oleje. Ochraňuje drevo pred vysušením, 
zdeformovaním a štiepaním. Vhodný aj na exotické 
dreviny a tvrdé drevo. Dodáva drevu prírodný olej, 
póry dreva neuzavrie a drevo nepraská.

Použitie

Vhodný na všetky druhy hladkých drevených 
povrchov, najmä na dvere a  okenné rámy v 
exteriéri.

Škála farieb

Bezfarebná

Výdatnosť

Priemerne 12 m2 z 1 litra na mäkkom dreve alebo 
15 m2 z litra na tvrdom dreve.

Doba schnutia

Náter je suchý na dotyk za 3 hodiny, nanášanie 
ďalšej vrstvy po 2 dňoch. Doba schnutia sa 
predlžuje v závislosti na okolitej teplote a vlhkosti.

Riedenie

Neriedi sa.

Balenie (L)

0,5

48
hod

7.1 Teak Oil
Tíkový napúšťací olej



Iné produkty

7.2White Spirit
Riedidlo

Charakteristika a použitie

White Spirit je špeciálne vyrobený na riedenie 
všetkých rozpúšťadlových farieb, lakov alebo lazúr 
značky Johnstone´s a pre všetky typy nanášania, 
t.j. striekanie, natieranie štetcom alebo valčekom. 

Množstvo riedidla používajte v  súlade 
s  technickými listami jednotlivých farieb. Toto 
riedidlo je tiež vhodné použiť aj ako odmasťovadlo 
pred aplikáciou základných náterov.

 White Spirit je vhodný aj na čistenie nástrojov 
a  náradia (štetce, valčeky, striekacie pištole, atď.) 
po aplikácii.

Balenie (L)

0,75 / 2



8 Všeobecné informácie

8.1 Swatch & See
8.2 Doporučenie pre striekanie



Všeobecné informácie

8.1Swatch & See

reálne samolepiace vzorky farieb

... pomocou ktorých, je výber odtieňa hračka...

Samolepiace vzorky farieb Swatch ´n´ see od Johnstone´s výrazne zjednodušia výber farieb do 
vášho interiéru a  navyše odstránia neporiadok a  odpad, ktoré často vznikajú pri používaní tekutých 
produktových vzoriek.

Prenosné nálepky s veľmi zaujímavou škálou farieb majú oproti tekutým produktovým vzorkám 
aj ďalšie výhody:

• jednoduché a rýchle prirovnanie k nábytku či zladenie s bytovými doplnkami priamo pri nakupovaní,
• opakované použitie a vyššie pohodlie pri výbere farby a ich kombinovaní v rôznych miestnostiach, 

stenách či osvetlení,
• časovo a finančne nenáročné,
• reálne náťahy farebných odtieňov od jemných pastelových až po temperamentné tóny, ktoré 

podliehajú najnovším interiérovým trendom a podčiarknu váš osobitý štýl.

Vzorkovnice	Swatch	´n´	see	sú	k dispozícii	v 5	elegantných	
farebných	sériách,	každá	s inou	farebnou	atmosférou:

Každá séria obsahuje 9 samolepiacich vzoriek formátu A5, ktoré navzájom vytvárajú ideálnu farebnú harmóniu.

subtle pink

sweet dreams

victoria plum

diva

oatcake

antique cream

violet mist

sweet lavender

passion pink

tropical forest

magnolia

jade mist

hosta

aqua

duck egg

baby blue

waterfall

very berry

antique cream

magnolia

county cream

oatcake

seashell

brandy cream

burnt sugar

mocha

mocha

burnt sugar

apricot mist

red spice

rich red 

china clay

ivory spray

diva

dawn blush

lemon tang

sun city

classic cream

apricot mist

sponge cake

light terracotta

red spice

romantic	innocence
romantická nevinnosť

lazy	daze
očarujúca harmónia

natural	couture
prírodný dizajn

urban	chic
mestská elegancia

summer	fun
letná zábava



Všeobecné informácie

8.1 Swatch & See

kdekoľvek umiestniteľné
Rýchly a jednoduchý spôsob otestovania realistických 
farebných odtieňov na rôznych stenách, v rôznych 
miestnostiach a pri rôznom svetle.

jednoducho odstrániteľné
Nízko priľnavá zadná strana, ktorá nepoškodzuje 
steny a je ľahko odstrániteľná, na rozdiel od tekutých 
produktových vzoriek, ktoré môžu zanechať neestetické 
fľaky.

kombinovateľné a prenosné
Pri nakupovaní skombinujte farbu vzorky s bytovými 
textíliami, nábytkom či ďalšími doplnkami.

Vyžiadajte si sady farebných odtieňov Swatch ´n´ see 
v kolorovacom centre Johnstone´s.

použitie swatch ‘n’ see™ je také jednoduché...
Krok 1 
Odlepte od podkladu

Krok 2 
Priložte na povrch

Krok 3
Jednoducho odstráňte

Prípadne sa inšpirujte na stránke www. swatchnsee.com kde si môžete vyskúšať 
kombinovanie farebných odtieňov vo virtuálnom maliarovi.



Všeobecné informácie

Výrobky Johnstone´s označené ako vhodné na nanášanie striekaním alebo konvenčným striekaním je 
možné aplikovať nasledovne:

VODOU RIEDITEĽNÉ PRODUKTY

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku požaduje väčšina vodou riediteľných produktov pri nanášaní 
konvenčným striekaním riedenie čistou vodou najviac do 10%. Použite tlakovú nádobu bežného typu 
s  hydraulickým tlakom cca 170-275 kPa, striekaciu pištoľ s  priemerom 1,8 alebo 2,5 mm a  vhodný 
vzduchový uzáver s tlakom vzduchu 170-410 kPa.

ROZPÚŠŤADLOVÉ PRODUKTY

Zo zdravotných a bezpečnostných dôvodov neodporúčame rozpúšťadlové nátery nanášať striekaním.

LAKY

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku odporúčame pri nanášaní konvenčným striekaním riedenie až 
do 10% príslušným riedidlom. Používajte vzduchový kompresor produkujúci min. 220 l/min., tlak 0,7 
MPa.

Konvenčné striekanie

Pri popise jednotlivých produktov Johnstone´s v tomto katalógu a taktiež na etiketách všetkých balení 
nájdete odporúčané vhodné spôsoby aplikácie. Okrem nanášania štetcom príp. valčekom je možná 
aplikácia aj striekaním.

Existujú v  zásade dva spôsoby striekania a  to konvenčné a  bezvzduchové. Konvenčné striekanie je 
najznámejšie. Využíva stlačený vzduch na rozprašovanie náteru pomocou striekacej pištole. Aj keď 
dosiahnutý finálny vzhľad je u väčšiny náterov dobrý, je tento postup dosť zdĺhavý a dochádza pri ňom 
k plytvaniu materiálom. Najúčinnejší je pri zložitých dieloch, ako sú staršie liatinové radiátory a žalúziové 
dvere. Používané nástroje sa skladajú zo vzduchového kompresora (min. výkon 110 l/min., tlak 0,27 MPa), 
tlakovej nádoby, hadice a striekacej pištole.

Spôsob nanášania známy ako bezvzduchový sa používa už niekoľko rokov a preto by s ním mala byť 
oboznámená väčšina firiem, ktoré sa zaoberajú maliarstvom a  natieračstvom. Rýchlosť práce je až 
200  m2/hod. Mnohé z produktov Johnstone´s je možné nanášať striekaním pod hydraulickým tlakom, 
kedy sa na unášanie náteru pod vysokým tlakom do striekacej pištole a odtiaľ vhodnou tryskou alebo 
ihlou používa čerpadlo. 

8.2Doporučenie pre striekanie



Všeobecné informácie

8.2 Doporučenie pre striekanie

Výrobky Johnstone´s označené ako vhodné na nanášanie striekaním alebo bezvzduchovým striekaním 
je možné aplikovať nasledovne:

Používajte veľkosť ihly a tlak kvapaliny, ako je uvedené v návode. Šírka striekaného lúča sa má pohybovať 
medzi 15 a 30 cm. Zariadenie pre bezvzduchové striekanie musí byť schopné dodávať min. 750 ml/min. 
Všetky výrobky pred použitím dôkladne premiešajte a  ak to vyžaduje teplota okolia, narieďte podľa 
druhu náteru až do 5% čistou vodou, alebo až do 2% White Spiritom.

Bezvzduchové striekanie

Doporučenie na nanášanie bezvzduchovým striekaním

Vodou riediteľné farby Rozpúšťadlová farba

Produkt Veľkosť trysky
(tis. palca)

Tlak
(MPa)

Riedenie
(voda) Produkt Veľkosť trysky

(tis. palca)
Tlak

(MPa)
Riedenie

(voda)

Covaplus Vinyl Matt 15-21 13,8 nie Stormshield Pliolite 15-19 13,8 nie

Jonmat 15-21 13,8 nie

Stormshield Smooth 
Masonry

15-21 13,6 2,5%





Váš najbližší predajca:

PRIMALEX SLOVAKIA, s.r.o.
Hollého 2208, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská Republika
Tel.: +421 435 866 722, Fax: +421 435 864 237
Infolinka: 0800 700 003
e-mail: primalexsk@ppg.com
www.johnstones.sk

Distribúter v SR:

PPG Architectural Coatings UK Limited
Huddersfield Road, Birstall, Batley, West Yorkshire, WF17 9XA
Veľká Británia
www.johnstonestrade.com

Výrobca:




