
Mistral Albica 
 ü otěruvzdorná matná interiérová barva 
 ü tónovatelná do více než 8.000 barev   
 ü vysoká kryvost a stálobarevnost
 ü v baleních 1l, 3l, 5l a 10 l

AKČNÍ SLEVA  
20%
NA INTERIÉROVÉ A FASÁDNÍ 
BARVY MISTRAL
• Tónování na počkání
• Výběr z více než 35.000 receptur
• Vzorkovnice RAL, NCS, Eurotrend,  

Mistral a další

PLATNOST AKČNÍ SLEVY OD  15. 3 DO 30. 4. 2023

fasády • omítky • barvy

Vzorkovnice RAL, NCS, Eurotrend, 

PLATNOST AKČNÍ SLEVY OD  15. 3 DO 30. 4. 2023

fasády fasády • omítky  omítky • barvy barvy

STALAK spol. s r.o. – Jama 2, Rychnov nad Knežnou

Mistral Univerzal 
 ü plně omyvatelná barva pro nátěry stěn s požadavky 
na nejvyšší odolnost a čistitelnost např. chodby, dětské 
pokoje, kuchyně, školy, hotely a komerční prostory

 ü vyniká vysokou krycí schopností a exklusivním vzhledem
 ü tónovatelná do více než 8.000 barev   
 ü v baleních 1l, 3l a 10 l

Mistral Primer 
 ü univerzální akrylátová hloubková penetrace pro interiéry 
a exteriéry

 ü v baleních 1l, 5l a 10 l

Mistral Primer ELITE
 ü vysoce prodyšná nízkomolekulární vodou 
ředitelná hloubková penetrace

 ü díky svému složení umožňuje hluboký průnik 
(penetraci) do podkladu a jeho zpevnění

 ü sjednotí nasákavost povrchu a zvýší přídržnost dalších 
nátěrů pro interiéry a exteriéry

 ü v baleních 1l, 5l a 10 l

Mistral Silikon fasádní barva 
 ü silikonová fasádní barva s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a kyselým dešťům
 ü vyniká vysokou nenasákavostí povrchu a stálobarevností odstínů
 ü vhodná pro nátěry zateplovacích systému a na fasádní povrchy (fasádní štuk, beton, břízolit,  
cementotřískové desky atd.) 

 ü bílá a tónovatelná do více než 10.000 barev    
 ü v baleních 1l, 5l a 10 l

univerzální akrylátová hloubková penetrace pro interiéry 
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1. 2.+

1x Mistral Bílá penetrace  
hladká nebo jemně plněná
1x barva Mistral Klasa

+

bílá penetrace
Penetrační jemně plněný nebo hladký 
bílý matný základní nátěr pod disperzní 
akrylátové, vinylové a silikonové inte-
riérové barvy. 

Použití: ideální k penetrování sádrokartono-
vých a sádrovláknitých desek, sádrových stěrek, 
minerálních omítek, zdiva, panelů, sololitu a 
jiných podkladů. 
Výhody: sníží a sjednotí nasákavost podkladu 
• zvýší krycí schopnost vrchní barvy • výrazně 
zvýší přídržnost vrchních vrstev • usnadní aplikaci 
následné barvy • přetíratelné po 8 hodinách

1. 2.

Aplikace: nanášení válečkem nebo  štětkou, 
stříkání airless
Balení: 7,5 kg, 15 kg 

fasády • omítky • barvyMISTRAL SYSTÉM  
NA JEDNIČKU  
NA SÁDROKARTON
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