




SERVIS 

MM-SERVIS Váš partner ve světě barev

Společnost MM-SERVIS funguje na českém trhu úspěšně a nepřetržitě již od roku 2005. 

Jsme odborníkem ve svém oboru a během své existence jsme byli partnerem při realizaci mnoha projektů, kde bylo potřeba 

nátěrových hmot té nejvyšší kvality. 

Výrobky společnosti SIGMA Coatings prodáváme od samotného počátku naší působnosti, tedy již od roku 2005. 

Díky tomu máme dostatečné a dlouholeté praktické zkušenosti s každým nabízeným produktem. 

Najdete nás v Praze, Zákupech a Karlových Varech. Celkem vám jsou k dispozici na 3 desítky pracovníků, včetně odborně 

proškolených techniků, kteří zajišťují technickou podporu při aplikacích přímo na stavbách nebo ve vašich dílnách. 

Na všech našich pobočkách nabízíme možnost tónování vybraných odstínů dle vašeho výběru. 

V součtu disponujeme sklady o celkové rozloze cca 3.000 m2, kde si můžete vybrané výrobky zakoupit a nebo 

vámjedo80kmzavezemeZDARMApřímokvám. 
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Představujeme Vám tuto nadnárodní společnost, která zahrnuje mimo jiné 
i značky Sigma Coatings a Gori. 

Od průmyslu až po domácnosti - pokrýváme všechno 

Naše laky a povrchové úpravy poskytují ochranu dopravním letadlům. že dokáží ochránit také váš dům, tím si můžete být jisti. 

Ať se děje, co se děje. 

Denně pracuje po celém světě 47 tisíc našich zaměstnanců pod značkou PPG. Snaží se chránit svět a dělat ho krásnějším. 

Pracují na vývoji a výrobě barev, povrchových úprav a speciálních hmot, které se těší důvěře našich klientů už déle než 130 let. 

Umíme nalézt řešení na nejnáročnější úkoly našich zákazníků - pokaždé v úzké součinnosti se zadavatelem. Společně s ním, 

s vysokým nasazením a s kreativním přístupem hledáme správnou cestu. Dlouholetou tradici PPG doplňuje výrazné zaměření 

na inovaci, udržitelný vývojvýrobků a naše společenská angažovanost. 

PPG je vedoucím výrobcem povrchových úprav. Nabízíme pokroková technologická řešení, s nimiž zvládnete i sebesložitější 

výzvu. Zásobujeme vyšší počet odvětví, než všichni naši konkurenti. 

Co všechno naše obchodní segmenty zahrnují: 

Povrchové úpravy pro letectví a kosmonautiku 

Barvy pro stavebnictví 

Originální laky (OEM) pro automobilový průmysl 

Opravné auto laky 

Průmyslové laky 

Laky pro obalový průmysl 

Ochranné povlaky a povrchové úpravy pro námořní sektor 

Speciální povrchové úpravy a materiály 
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5-10 Laky 

11 -12 

13-15

Základní nátěr-impregnace 

Vrchní nátěr- lazury GORI 
16-18

19-24

25-29

Vrchní nátěr-oleje 

Fasádní barvy 

Interiérové barvy 

Piktogramy produktů Sigma: 

t-61 vhodné pro venkovní použití 

r� vhodné pro vnitřní použití 

l'l1 �ho_d:1� pro �:�kovní 
1M5!11 vnitrn1 pouz1t1 

a vodou ředitelné 

!D na bázi rozpouštědel 

Takhl1oi11řujidřevoprofesionílowě. 

li nanášení štětcem 

li nanášení válečkem 

i1 stříkání 

U nanášení špachtlí 
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[W] bílá barva 

[Aw] starobílá

�šedobílá 

[il možnost tónování 

l!!I pro rozměrově nestálé nebo 
rozměrově omezeně stálé 
dřevěné stavební díly 

liil pro rozměrově stálé dřevěné 
l!Y stavební díly 

m technologie LTA+ 

� dvousložková barva 

P.11! s algicidní a fungicidní ochranou 
ililMI přímo z výroby 

� bez rozpouštědel a změkčovadel, 
.__. minimální emise 



Laky Sigma 
Základní nátěry I Mezinátěry I Vrchní nátěry 
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Laky Sigma 
Základní nátěry I Mezinátěry I Vrchní nátěry 

Vodou ředitelné 

Sigma Haftprimer Aqua 

-Antikorozní, rychleschnoucí univerzální základní barva na bázi 
akrylového kopolymeru 

-Aktivně chrání před korozí 
-Tepelná odolnost do 90 'C 
- Ředitelné vodou 
-Vynikající přídržnost ke kritickým podkladům (zinek, hliník, 

železo/ocel, tvrdé plasty, dřevo a materiály na bázi dřeva) 
-Mat 

Sigma Torno Primer 

-Základ i mezinátěr na akrylátové bázi 
-Velmi dobrý rozliv 
- Dobrá kryvost 
- Rychleschnoucí 
-Vynikající přídržnost 
-Mat 

Sigma Vorlack Aqua 

-Vodou ředitelný mezi nátěr na akrylátové bázi 
-Velmi dobrý rozliv 
-Velmi dobrá kryvost 
- Dobrá brousitelnost 
-Mat 
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mi H li i1 a ml 
Balení 2,5 L 1,0L 

Bílá Mi] 

BázeWn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 100 ml/m2 

miHlii'l[]ml 
Balení 2,5 L 1,0 L 

Báze Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.120 ml/m1 

mi n i1 a m1 ITII 
Balení 2,5 L 1,0 L 

Bílá Mi] 

Báze a 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.80-100 ml/m2 



Laky Sigma 
Základní nátěry I Mezinátěry I Vrchní nátěry 

Syntetické 

Sigma Vorlack 

-Tixotropní mezi nátěr na bázi alkydové pryskyřice 

-Vynikající roztíratelnost 
-Velmi dobrý rozliv 

-Velmi dobrá kryvost 
- Dobrá brousitelnost 

-Mat 

Sigma Xpress Primer 

-Rychleschnoucí základ i mezinátěr s obsahem rozpouštědel, na bázi 
modifikované alkydopryskyřičné technologie 

- Extrémně rychlé schnutí i při nízkých teplotách 
-Za 2 hodiny po aplikaci odolnost vůči venkovním vlivům dle DIN 18540, 

za 3 hodiny lze nanášet další vrstvu 

-Optimální stupeň bělosti 
- Dobrý rozliv 

-Velmi dobrá brousitelnost 
-Mat 

Sigma Xpress Satin 

- Rychleschnoucí alkydopryskyřičný lak s obsahem rozpouštědla 
- Extrémně rychlé schnutí i při nízkých teplotách 
-Za 2 hodiny po aplikaci odolnost vůči venkovním vlivům dle DIN 18540, 

za 6 hodin lze nanášet další vrstvu 
-Vynikající rozliv 

-Velmi dobrá kryvost 
-Vysoké krytí hran 
- Hedvábný lesk 
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51 H li i.1 [I] ml 
Balení 2,5 L 1,0L 

Bílá � 

BázelY.. 

Spotreba na 1 vrstvu: ca. 70 ml/m2 

51Hlii.1[1]mllTIJ 
Balení 2,5 L 1,0 L 

Bilá � 

Báze Ln a Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 70-90 ml/m2 

51 U li i.1 [I] ml 
Balení 2,5 L 1,0 L 

Bílá � 

Báze Ln a Zx 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 70 ml/m2 



Laky Sigma 
Vrchní nátěry 

Vodou ředitelné 

Sigma Torno Satin/ Semi-Gloss 

-Vodou ředitelný akrylový bílý a barevný lak 
- Rychleschnoucí 
- Dobrý rozliv 
- Dobrá kryvost 
- Nedolepuje (anti-blocking efekt) 
- Stálost bílého odstínu 
- Hedvábný lesk nebo pololesk 

Sigmalan Wetterschutz-Farbe 

-Vodou ředitelná barva s ochranou před povětrnostními vlivy, pro 
omezeně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné stavební díly 

-Velmi dobrá přídržnost 
-Vynikající ochrana proti vlhkosti 
-Vysoká paropropustnost 
-Vysoká elasticita 
- Ochranný film proti řasám a dřevokazným houbám 
- Hedvábný lesk 

Sigma Amarol Triol WV Satin 
- Prodyšný nátěrový systém„AII in 1" pro rozměrově stálé dřevěné 

stavební díly 
-Vynikající kryvost 
-Velmi dobré krytí hran 
- Stálost bílého odstínu 
- Ředitelné vodou 
- Hedvábný lesk 
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5i II li .:ta m1 
Balení 2,5 L 1,0L 

Saténová bílá Mi] 

Báze Ln a Zn 

Pololesklá bílá Mi] 

Báze Ln a Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 90 ml/m2 

!illllii.'ltllIIlli 
Balení 12,0L 5,0 L 2,5 L 1,0 L 

Bílá Mi] 

Báze LN, ZN 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 90 ml/m2 

5i II li .:t a m1 
Balení 2,5 L 1,0 L 

Bílá Mi] 

Báze Ln a Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 90 ml/m2 



Sigmastar Satin 

-Alkydopryskyřičný bílý a barevný lak bez obsahu aromatických látek 
51 U ii i1 [EJ ml 

-Vysokosušinová hmota 
-Vynikající procesní vlastnosti a rozliv 

-Velmi dobrá stabilita 

-Dobrá mechanická odolnost a čistitelnost 

Balení 2,5 L 1,0 L 

Bílá Mi) 

Starobílá Mi] 

-Hedvábný lesk Báze Ln a lx 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.80 ml/m2 

Sigmastar Gloss 

-Alkydopryskyřičný bílý a barevný lak bez obsahu aromatických látek 
51 H ii i1 [EJ ml 

-Vysokosušinová hmota 

-Vynikající procesní vlastnosti a rozliv 

-Velmi dobrá stabilita 

Balení 2,5 L 1,0 L 

Bilá Mi) 

-Dobrá mechanická odolnost a čistitelnost Báze Ln a lY.. 

-Lesk Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 80 ml/m2 

Sigma WeiBlack Satin/ Gloss 
-Bílý malířský lak na alkydopryskyřičné bázi, bez obsahu aromatických 

51 U ii i1 [EJ ml 

WeiB'ladc 

látek 

-Vysoký stupeň bělosti 

-Vynikající zpracovatelnost 

Balení 2,5 L 1,0 L 

Bílá Mi) 

-Velmi dobrá kryvost Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 70 ml/m1 

-Dobrý rozliv 

-Velmi dobrá mechanická odolnost a čistitelnost 

-Hedvábný lesk nebo lesk
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Sigmetal Zinccoat 3 in 1 

-Jednosložkový silnovrstvý lak 

-Vynikající ochrana proti korozi 
- Funkční systém„základ, mezinátěr a vrch v jednom" 
- K povrchové úpravě oceli, železa, zinku a pozinkovaných podkladů, 

tvrdých plastů, mědi a hliníku 
- Hedvábný lesk 

Laky Sigma 
Vrchní nátěry - prodyšné 

Syntetické 

Sigma Amarol Triol Satin PowerTech 3 

- Prodyšný nátěrový systém„AII in 1" pro rozměrově stálé dřevěné 
stavební díly 

-Technologie PowerTech 3 pro vysokou difuzní propustnost, trvalou 

elasticitu a velmi dobrou odolnost proti nečistotám 
-Vynikající kryvost 
-Velmi dobré krytí hran 

-Ochranný film proti řasám a dřevokazným houbám 
- Hedvábný lesk 

Sigma Amarol Triol Gloss 

- Prodyšný nátěrový systém„AII in 1" pro rozměrově stálé dřevěné 

stavební díly 
-Vynikající kryvost 
-Velmi dobré krytí hran 

-Vynikající odolnost proti nečistotám 
-Lesk 
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EIHli !D 
Balení 2,5 L 1,0 L 

Bílá[ii\!l 

Báze Wn a Zx 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.100-150 ml/m2 

RIHli!DIIIlmlli 
Balení 2,5 L 1,0 L 

Bílá [ii\!l 

Báze Ln a ZX 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 70 ml/m2 

RIHli!Dml 
Balení 2,5 L 1,0 L 

Bilá [ii\!l 

Báze Ln a Zx 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 70 ml/m2 



GORI 
Takhle ošetřují dřevo profesionálové. 

GORI - špičková kvalita ze Skandinávie. 

Drsné podnebí a přísné požadavky směrnic na ochranu 

životního prostředí - rodištěm značky GORlje Dánsko. 

V této zemi musí ochrana dřeva odedávna vyhovovat 

nejtvrdším nárokům. A co se jednou osvědčí ve zdejším 

klimatu, osvědčí se všude jinde! 

Proto se uživatelé mohou na špičkové produkty GORI 

jednoznačně spolehnout - takhle ošetřují dřevo 

profesionálové. 

• Lazury na dřevo pro každou oblast využití

• Barvy na dřevo ke zvýšení a udržení jeho hodnoty

• Know-how získané z více než 100 let zkušeností s ochranou dřeva

· Vysoce kvalitní produkty podle skandinávského standardu

· Kompletní sortiment produktů k ochraně dřeva, dokonale přizpůsobený trhu a zákazníkům

• Jednoduchá aplikace, spolehlivé výsledky

• Pro každý druh dřeva na světě

Značka GORI je desítky let proslulá profesionálními produkty ze Skandinávie pro ochranu dřeva. A jestli je něco, 

co skandinávské dřevostavby jednoznačně charakterizuje, pak je to jejich těsné spojení s přírodou a ekonomické 

i ekologické přínosy dřeva v roli stavebního materiálu. Proto našly uplatnění také v české republice a jejich využití se neustále 

rozšiřuje. Barvy na dřevo představují povrchovou vrstvu v podobě krycího nátěrového filmu. Regulují obsah vlhkosti ve 

dřevě a dodávají mu odolnost vůči povětrnostním podmínkám. S nimi se vám otevírají možnosti barevných úprav dřeva 

bez hranic. 

Produkty do interiéru musí splňovat mimořádně vysoké požadavky v oblasti certifikované bezpečnosti, estetického 

vzhledu, minimalizace prostojů a flexibility v barevných odstínech. Nátěrové produkty GORI pro interiér jsou vyrobeny na 

vodní bázi. Vy kazu jí nízkou úroveň zápachu, nepředstavují zdravotní riziko a mají příslušná osvědčení. 

Vedle klasických barevných odstínů Ready Mix existuje možnost natónovat velké množství produktů GORI v široké paletě 

odstínů podle individuálního přání zákazníka. 

Piktogramy produktů Gori: 

r-i vhodné pro vnitřní použití 

ffl kolekce barev Ready Mix 

■ na bázi rozpouštědel

[] vodou ředitelné 

■ přetíratelné za X hodin
(u jednotlivých produktů se liší) 
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možnost tónování 

Ill pochozí za X hodin IAIII (u jednotlivých produktů se liší) 

P.lf! s algicidní a fungicidní 
� ochranou přímo z výroby 



GORI 

Základní nátěry na ochranu dřeva - Impregnace 

Na vodní bázi I Na bázi ředitel 

Typ produktu 

Pojivo 

Použití 

Stupeň lesku 

Konzistence 

Vydatnost 

GORI 17 

Impregnace Grund Extra* 

Rychleschnoucí a bezbarvý ochranný prostředek 
na dřevo vyrobený na vodní bázi. Pro použití 

v exteriéru. 

- Produkt na vodní bázi, rychleschnoucí 

- Nízká úroveň zápachu, po zaschnutí bez zápachu 

- Sjednocuje 
- Zlepšuje životnost a přídržnost následujících 

nátěrů především u podkladů se silnou 
nasákavostí 

Přípravek k ochraně dřeva na vodní bázi. 

Preventivní ochrana proti dřevokazným houbám (hnilobě), 
za modrání a vzniku plísní. 

Povolený biocidní přípravek dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 528/2012. 

Na bázi emulze alkydových pryskyřic a přírodních olejů. 

Na surové, modráním anebo houbami ohrožené dřevo v exteriéru 

a vnitřní strany oken a vchodových dveří. 

Bezbarvý/mat 

Tekutá 

cca 8 m 2/1 (hoblované dřevo) 

Zaschnutí proti prachu cca 2 hodiny 

Přetíratelnost cca 6 hodiny (standardní klimatické podmínky) 

Struktura nátěru Jednovrstvá. Ověřená spotřeba: 120-140 ml 
Přesnou spotřebu určíte provedením zkušebního nátěru. 

Metoda nanášení Natírání štětcem, máčení, polévání 

• Při použití biocidních přípravků dodržujte bezpečnostní předpisy. Před použitím přípravku 
pokaždé nejprve zkontrolujte označení výrobku a přečtěte si produktové informace. 

Barevný odstín Velikost nádoby v litrech I Počet nádob v prodejním balení 

0,75 I 6 2,5014 5,0014 

Bezbarvý 380645 380501 380502 

Typ produktu 

Pojivo 

Použití 

Stupeň lesku 

Konzistence 

Vydatnost 

GORI 28 

Impregnace Grund Extra* 

Rozpouštědlový bezbarvý ochranný prostředek 
na dřevo, vyrobený na bázi přírodního oleje. 

Pro použití v exteriéru. 

- Hluboký průnik, hluboce účinná ochrana před 
modráním 

- Slabá úroveň zápachu díky použití 
nízkoaromatických rozpouštědel. Po zaschnutí 

bez zápachu 
- Sjednocuje 

- Zlepšuje životnost a přídržnost následujících 

nátěrů především u podkladů se silnou 
nasákavostí 

li ■ 

Základní nátěr k ochraně dřeva na bázi přírodních olejů, 
obsahující rozpouštědla. Preventivní ochrana proti dřevokazným 

houbám {hnilobě), zamodrání a vzniku plísní. 

Povolený biocidní přípravek dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 528/2012. 

Al kydová pryskyřice 

Na surové, modráním anebo houbami ohrožené dřevo 

v exteriéru a vnitřní strany oken a vchodových dveří. 

Bezbarvý/mat 

Tekutá 

cca 8 m 2/1 (hoblované dřevo) 

Zaschnutí proti prachu cca 5 hodiny 

Přetíratelnost cca 12 hodiny (standardní klimatické podmínky) 

Struktura nátěru 

Metoda nanášení 

Jednovrstvá. Ověřená spotřeba: 80-100 ml 
Přesnou spotřebu určíte provedením zkušebního nátěru. 

Natírání štětcem, máčení nebo nástřik jen v uzavřených zařízeních. 

Pouze pro profesionální použití. 

* Při použití biocidních přípravků dodržujte bezpečnostní předpisy. Před použitím přípravku 
pokaždé nejprve zkontrolujte označení výrobku a přečtěte si produktové informace. 

Barevný odstín Velikost nádoby v litrech I Počet nádob v prodejním balení 

Bezbarvý 

0,75 I 6 2,50 14 5,00 14 20,00 11 

380499 380497 380498 380500 

GORI 
Takhleašell'11Jfdl'evaprale11ana1ové. 
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Vrchní nátěr na dřevo GORI - vzorník 

7801 Eiche Hell 

dub světlý 

7806 Kastanie 
kaštan 

7802 Kiefer 

borovice 

7808 Nussbaum 
ořech 

7804 Burma Teak 

barmský teak 

7810 Palisander 

7805 Eiche 

dub 

9900 Farblos 
bezbarvý 

Zobrazené odstíny se v důsledku použité tiskařské techniky mohou od skutečnosti mírně odchylovat. 

Doporučujeme vám, abyste se orientovali podle barevných vzorníků GORI. 

GORI 
Takhleašell'11Jfdl'evnprD1e11ana1ové. 
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GORl40 

Lazura na dřevo„2 in 1" 

Praktický pomocník 

-Ochrana před UV a povětrnostními vlivy 
-Nevyžaduje základní nátěr 
- Ochranný film proti řasám a dřevokazným 

houbám; dekorativní a odolná vůči 
povětrnostním vlivům 

-Pro venkovní nátěry např. na přístřešky na auto, 
pergoly, pohledové clony, plotové dílce apod. 

- Oživuje přirozenou kresbu dřeva 
-Snadná aplikace bez viditelných přechodů 

fflll ■ li 

Typ produktu Lazura na dřevo, tenkovrstvá 

Pojivo Alkydová pryskyřice 

Použití Venkovní 

Stupeň lesku Mat až hedvábný mat 

Konzistence Tekutá 

Vydatnost cca 13 m'/I (hoblované dřevo) 

Zaschnutí proti prachu cca 3 hodiny 

Přetíratelnost cca 12 hodin (standardní klimatické podmínky) 

Struktura nátěru až 4 vrstvy 

Metoda nanášení Natírání štětcem 

Barevný odstín Velikost nádoby v litrech I Počet nádob v prodejním balení 

0,75 I 3 2,50 I 2 5,0012 
Eiche hell / dub světlý 330493 330490 330491 
Eiche / dub 331060 331058 331059 
Kiefer / borovice 330497 330494 330495 
Burma Teak / barmský teak 330504 330501 330502 
Nussbaum/ ořech 330508 330505 330506 
Palisander 330512 330509 330510 

GORI 66 

Víceúčelová lazura 

Klasik mezi lazurami 

-Tenkovrstvá lazura pro každý typ dřeva. Pro 
použití v exteriéru. 

-Vyšší podíl pojiv pro dlouhou trvanlivost a 
vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům 

- Plně transparentní 
- Dekorativně oživí kresbu dřeva 
-Aplikace bez viditelných přechodů 

Typ produktu Lazura na dřevo, tenkovrstvá 

Pojivo Alkydová pryskyřice 

Použití Venkovní 

Stupeň lesku Mat až lesk 

Konzistence Tekutá 

Vydatnost cca 12 m2/I (hoblované dřevo) 

Zaschnutí proti prachu cca 3 hodiny 

Přetíratelnost cca 24 hodin (standardní klimatické podmínky) 

Struktura nátěru 2 až 3 vrstvy 

Metoda nanášení Natírání štětcem 

Barevný odstín Velikost nádoby v litrech I Počet nádob v prodejním balení 

0,75 I 3 2,5012 5,0012 
Eiche hell / dub světlý 329450 329446 329447 
Eiche / dub 329465 329461 329462 
Kastanie / kaštan 329469 329466 329467 
Kiefer / borovice 329455 329451 329452 
Burma Teak I barmský teak 329460 329456 329457 
Nussbaum / ořech 329474 329470 329471 
Palisander 329481 329477 329478 
Farblos / bezbarvý 329486 329483 329484 

Barevný odstín Velikost nádoby v litrech I Počet nádob v prodejním balení 

0,68 I 3 2,03 I 2 4,0512 
Base 30 330402 330403 330404 
Base 3190 346046 346047 373840 

GORI 
Takhleašell'11Jfdl'evnprD1eslana1ové. 
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GORI 79 

Bezbarvá lazura pro vnější použití 

Profesionální pomocník v ochraně 

Transparentní provedení 

- Dokonale transparentní UV ochrana pro vnější 
použití 

- Rychleschnoucí - až 3 nátěry za den 
- Snadná a čistá aplikace 

Typ produktu Lazura na dřevo, středněvrstvá 

Pojivo Akrylát 
Použití Venkovní 

Stupeň lesku Hedvábný lesk 

Konzistence Nestékavá 

Vydatnost cca 13 m2/I (hoblované dřevo) 

Zaschnutí proti prachu cca 1 hodina 

Přetíratelnost cca 4 hodiny (standardní klimatické podmínky) 

Struktura nátěru 1 až 3 vrstvy 

Metoda nanášení Natírání štětcem, válečkem nebo nástřik 

Barevný odstín Velikost nádoby v litrech I Počet nádob v prodejním balení 

0,75 I 3 2,5012 5,0012 

Bezbarvý 329039 329038 329487 

GORI 88 

Kompaktní lazura 

Originál v transparentním 

provedení 

- Špičkový produkt mezi rozpouštědlovými 
tixotropními středněvrstvými lazurami 

- Kvalita doložená 30letou tradicí 
- Středněvrstvá lazura s obsahem rozpouštědel 
-Tixotropní produkt, snadná a čistá aplikace 

- i nad vaší hlavou 
-Vynikající ochrana vůči povětrnostním 

podmínkám a UV záření 
- Neolupuje se, neodprýskává 
- Vysoká vydatnost 

Typ produktu Lazura na dřevo, středněvrstvá 

Pojivo Alkydová pryskyřice 
Použití Venkovní 

Stupeň lesku Hedvábný lesk 
Konzistence Gelová, nestékavá 

Vydatnost cca 13 m2/I (hoblované dřevo) 

Zaschnutí proti prachu cca 3 hodiny 

Přetíratelnost cca 24 hodin (standardní klimatické podmínky) 

Struktura nátěru 2 až 3 vrstvy 

Metoda nanášení Natírání štětcem 

Barevný odstín Velikost nádoby v litrech I Počet nádob v prodejním balení 

0,75 I 3 2,5012 5,0012 
Eiche hell / dub světlý 329493 329491 329492 
Eiche / dub 329045 329044 329497 
Kastanie / kaštan 329500 329498 329499 
Kiefer / borovice 329041 329040 329494 
Burma Teak / barmský teak 329043 329042 329496 
Mahagoni 329052 329051 329503 
Nussbaum / ořech 329050 329047 329501 
Palisander 329507 329504 329505 
Ebenholz 329513 329511 329512 
Farblos / bezbarvý 329058 329057 329514 
KalkweiB / studená bílá 329510 329508 329509 
Treibholz / šedá 329490 329488 329489 

Barevný odstín Velikost nádoby v litrech I Počet nádob v prodejním balení 

0,6813 2,0312 4,0512 
Base 30 330405 330406 330407 
Base 3190 346048 346050 373839 

GORI 
Takhleašell'11Jfdl'evnprD1e11ana1ové. 
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Olej na dřevo GORI 
S GORI na zahradě - nejlepší ochrana 

Vlastní balkon, terasa anebo zahrada - oblíbenost míst pro uvolnění a odpočinek nepřetržitě roste. 

Přesně pro zahradní nábytek a dřevěné terasy nabízíGORI optimální produkty. 

Zajistí jim nezbytnou ochranu a kvalitní péči: 

GORI oleje na dřevo s vhodnou pigmentací jsou barevně perfektně odladěny pro každý typ dřeva. 

Nechybí ani produkty pro přípravu dřeva. 

S odstraňovačem zeleného povlaku GORI a bělicím prostředkem GORI získáte produkty s vysokou účinností. 

Pro terasy a nábytekzWPC má GORI připravenu kompletní sadu výrobků. 

Speciálně vyvinutá produktová řada dokonale ošetří vaše hodnotné kompozitní materiály ze dřeva a polymeru. 

S nimi se postaráte o trvalou ochranu a krásný vzhled. 

GORI 
Takhleašell'11Jfdl'evnprD1eslana1ové. 
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Olej na dřevo GORI - vzorník 
S GORI na zahradě - nejlepší ochrana 

GORI HOLZ-OLE 

7121 Bangkirai 7059Teak 7122 Larche 
modřín 

7123 Douglasie 

Zobrazené odstíny se v důsledku použité tiskařské techniky mohou od skutečnosti mírně odchylovat. 
Doporučujeme vám, abyste se orientovali podle barevných vzorníků GORI. 

GORI 
Takhleašell'11Jfdl'evnprD1e11ana1ové. 
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GORI 

Vrchní nátěry na dřevo 

Olej na dřevo 

GORI Holz-Cle 

Univerzální pomocníci pro optimální ochranu před 
povětrnostními vlivy a UV zářením. 

- Povrchová ochrana, která respektuje původní 
odstín. Vhodná pro celou řadu typů dřeva pro 
zahrady: nábytek, pergoly, carporty, altány, 
podlahy teras apod. 

- Snižuje tvorbu prasklin a chrání dřevo před 
vysycháním 

- Optimální ochrana vůči povětrnostním 
podmínkám a UV záření 

- Silně vodoodpudivý 

Typ produktu Olej na dřevěný zahradní nábytek a doplňky 

Pojivo Modifikované oleje 

Použití Venkovní 

Stupeň lesku Mat 

Konzistence Tekutá 

Vydatnost cca 22 m2/I (hoblované dřevo) 

Zaschnutí proti prachu cca 3 hodiny 

Přetíratelnost cca 24 hodin (standardní klimatické podmínky) 

Struktura nátěru 2 vrstvy 

Metoda nanášení Natírání štětcem 

Barevný odstín Velikost nádoby v litrech I Počet nádob v prodejním balení 
0,75 I 3 2,5012 5,0012 

3052 Teak-ÓI / Farblos 329585 329583 
3052 Teak-ÓI /Teak 329582 329580 
3053 Bangkirai-0I / Bangkirai 329589 329586 329587 
3054 Douglasie-ól / Douglasie 329591 329590 
3055 Larchen-0I / Larche / modřín 329595 329592 329593 

GORI 
Takhleašell'11Jfdl'evnprD1e11ana1ové. 
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Fasádní barvy Sigma 
Penetrace I Plnící nátěry I Hydrofobní nátěry 

19 



Fasádní barvy Sigma 
Penetrace 

r 

,,.. 

Sigma Haftgrund 

-Vodou ředitelný, nepigmentovaný základní adhezní nátěr, koncentrát 
(do poměru 1 : 4) 

-Vynikající sjednocení a snížení nasákavosti podkladu 
- Nezávadnost z hlediska hygieny ovzduší v uzavřeném prostoru 
- Bez rozpouštědel a změkčovadel, nízké hodnoty emisí a škodlivin 
- Ředitelný vodou 

Sigma Siloxan Haftgrund 
- Základní nátěr na bázi emulze silikonové pryskyřice pro zpevnění 

podkladů 
- Základní nátěr pro silně nebo nestejnoměrně nasákavé podklady 
- Pro minerální omítky, pevně držící a mírně zvětralé staré nátěry i pro 

vnější tepelně izolační kompozitní systémy 
- Ředitelný vodou 

Sigma Siloxan Grundfestiger 
- Přípravný základní nátěr pro zpevnění sprašných, pískovitých, křídových 

a silně nasákavých podkladů 
- Zpevňuje zvětralé povrchové vrstvy 
- Produkt není vhodný pro vnější tepelně izolační kompozitní systémy 

využívající polystyrenovou izolaci a pro termoizolační omítky s 
obsahem polystyrenu 

- Obsahuje ředidla 

Sigma Silicat Fix Aqua 
(dříve Sigma Silikat Grundierkonzentrat) 

- Nepigmentovaná základní nátěrová hmota na sol-silikátové bázi 
- Neobsahuje rozpouštědla 
- Pro pískovité, porézní, silně nebo nestejnoměrně nasákavé minerální 

podklady 
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Balení 10,0L 2,5 L 1,0L 

Bezbarvý 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 50-200 ml/m1 

Balení 10,0L 

Bezbarvý 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.100-200 ml/m2 

Balení 10,0 L 

Bezbarvý 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.150-250 ml/m1 

5111[] 
Balení 10,0 L 

Bílá 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 130-200 ml/m2 



Fasádní barvy Sigma 
Plnící nátěry I Fasádní nátěry 

Silikonové 

Sigma Siloxan Streichfi.iller 

-Fasádní barva s křemičitým plnivem na bázi silikonových pryskyřic 
pro nanášení štětcem 

-Výplňová, povrstvující nebo strukturující základní mezivrstva 
-Vysoká difuzní propustnost 
-Použití v systému Siloxan 

Sigma Siloxan Fassadenfarbe A+F 

-Silikon-pryskyřičná fasádní barva odolná vůči nečistotám, s technologií 
PROTECS 

-Pro vysoce kvalitní fasádní vrstvy s požadavkem na optimalizované 
vlastnosti v odpuzování nečistot a vody 

-Vysoká difuzní propustnost, nepropustnost při nárazovém dešti 
-Hluboký mat, mikroporézní 
-Ochranný film proti řasám a dřevokazným houbám 
-Mat 

Sigma SiloxanElast Active 
-Silikon-pryskyřičná fasádní barva přemosťující vlasové trhliny, elastická 

i při nízkých teplotách 
- Fotokatalytický povrch se samočisticí schopností 
-Difuzní otevřenost 
-Vysoká vodoodpudivost 
-Povrchový efekt minerální barvy 
-Odbourává látky znečisťující ovzduší 
-Mat 
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Balení 20,0 kg 

Bílá liiil] / lze tónovat z bílé barvy 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 300 g/m' 

111 u li .:tam 
Balení 12,S L 5,0L 1,0 L 

Bilá liiil] 

Báze Ln a Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 150 ml/m2 

RIHiii.'ID 
Balení 12,5 L 4,0L 

Bílá liiil] 

Báze Ln a Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 210 ml/m' 



Fasádní barvy Sigma 
Fasádní nátěry 

Silikátové 

Sigma Sol Silikat Fassadenfarbe 

- Sol-silikátová barva s vysokou difuzní propustností na bázi koloidního 
solu Si02 a vodního skla 

- Produkt s odbornou certifikací vhodný pro renovaci starých a 
historických budov 

-Vynikající přídržnost ke smíšeným podkladům
-Vysoká propustnost C02 a vodní páry
- Odolnost vůči UV záření a alkáliím
- Není termoplastická, nízký sklon ke znečištění
-Mat 
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■ HiiilD
Balení 12,5 L 

Bilá liii!] 

Báze Ln a Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 200 ml/m2 



Fasádní barvy Sigma 
Fasádní nátěry 

Disperzní 

Sigma Eurasii 

-Akrylátová fasádní barva modifikovaná silikonovou pryskyřicí 
- Lehce plnící 
-Vysoká difuzní propustnost 
- Nepropustnost při nárazovému dešti 
- Nízké pnutí 
-Velmi pěkný konečný výsledek 
-Mat 

Sigma lndurin A+F 

-Čistě akrylátová fasádní barva modifikovaná silikonovou pryskyřicí 
-Vysoká difuzní propustnost a vodoodpudivost 
-Ochrana pro tepelnou izolaci 
-Ochranný film proti řasám a dřevokazným houbám 
-Mat 

Sigma Housepaint 

-Všestranně využitelná, čistě akrylátová fasádní barva modifikovaná 
silikonovou pryskyřicí 

- �xtrémně dobrá přídržnost k téměř každému podkladu 
-Casově úsporná a hospodárná aplikace 
- Extrémní odolnost vůči nečistotám 
- Odolnost vůči alkáliím 
- Hedvábný mat 
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lil H li i.1 a 
Balení 12,5 L 5,0 L 1,0 L 

Bílá liiil] 

Báze Ln a Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.160 ml/m2 

!IIHlii.ltlli 
Balení 12,5 L 5,0 L 1,0 L 

Bilá liiil] 

Báze Ln a Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.150 ml/m2 

■ Hiii.'ID
Balení 12,5 L 5,0L 

Bílá liiil] 

Báze Ln a Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.130 ml/m2 



Fasádní barvy Sigma 
Plnící nátěry 

Disperzní 

Sigma Streichfuller 

- Nátěrová omítka s křemičitým plnivem na akrylátové bázi 
-Výplňový, šlemující nebo strukturující základní a přechodový nátěr 
- Ideální použití jako adhezní můstek na glazované deskové obklady, 

staré olejové nátěry a staré barevné laky 
- K přípravě nátěrových omítek na bázi umělé pryskyřice 

Fasádní barvy Sigma 
Hydrofobní nátěry 

Sigma Hydrophob LB 

- Bezbarvý impregnační prostředek na bázi silikonové pryskyřice 
- K hydrofobní úpravě nasákavých minerálních podkladů 
- Ochrana budov před nárazovým deštěm 
- Potlačuje vzlínání solí rozpustných ve vodě z podkladu 
- Obsahuje ředidla 
-Mat 
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RHiiD 
Balení 20,0 kg 

Bílá liiil] / lze tónovat z bílé barvy 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.140 g/m 2 

-, 

Balení 10,0 L 

Bezbarvý 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.250-1000 ml/m2 





,,. 

Interiérové barvy Sigma 

Penetrace 

Sigma Haftgrund 

-Vodou ředitelný, nepigmentovaný základní adhezní nátěr, koncentrát 
(do poměru 1 : 4) 

-Vynikající sjednocení a snížení nasákavosti podkladu 
- Nezávadnost z hlediska hygieny ovzduší v uzavřeném prostoru 
- Bez rozpouštědel a změkčovadel, nízké hodnoty emisí a škodlivin 
- Ředitelný vodou 

Sigma Unigrund S 
- Nepigmentovaná hloubková základní nátěrová hmota s obsahem 

ředidel 
- Přípravný základní nátěr pro zpevnění sprašných, pískových, křídových 

a silně nasákavých podkladů 
- Produkt není vhodný pro vnější tepelně izolační kompozitní systémy 

využívající polystyrenovou izolaci a pro termoizolační omítky 
s obsahem polystyrenu 

- Obsahuje ředidla 
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Balení 10,0L 2,5 L 1,0L 

Bezbarvý 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 50-200 ml/m1 

Balení 10,0L 

Bezbarvý 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.100-250 ml/m2 



,,. 

Interiérové barvy Sigma 

Disperzní nátěry 

Sigma BrandiMatt 

- Hospodárná a dobře kryjící disperzní akrylátová barva 
- Hygienická nezávadnost pro ovzduší v uzavřeném prostoru (osvědčen O 
- Bez ředidel a změkčovadel 
- Hluboký mat 

Sigma BrandiDIN 

- Účelná a hospodárná disperzní akrylátová barva 
- Nezávadnost z hlediska hygieny ovzduší v uzavřeném prostoru 
- Bez ředidel a změkčovadel 
- Hluboký mat 

Sigma Brandicolor 

-Velmi dobře kryjící, vysoce bílá disperzní barva 
-Vysoká kryvost 
-Vynikající stupeň bělosti 
-Vysoká difuzní propustnost 
- Lehce výplňová 
- Hluboký mat 

Sigma BrandiRapid 

-Vysoce kvalitní disperzní akrylátová barva 
-Vynikající kryvost, zpravidla postačuje jediný nátěr 
- Hygienická nezávadnost pro ovzduší v uzavřeném prostoru (osvědčeno 
- Bez ředidel a změkčovadel 
- Nízké hodnoty emisí, osvědčení o obsahu znečišťujících látek 
- Hluboký mat 
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EI li li i.1 a tm 
Balení 15,0 L 12,5 L 10,0 L 5,0 L 

Bílá [iiill 

Starobílá 8 

šedobílá §i) 

Báze Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.150 ml/m2 

Kryvost *Třída 2 při vydatnosti: 6,5 m2/L 

Oděr za mokra Třída 3 

* Platí pro produkt v bílé barvě 

Elllli.:tatm 
Balení 30,0 L Hobbock 

Bilá [iiill 

Bílá AIRFIX 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca.170 ml/m2 

Kryvost *Třída 2 při vydatnosti: 6,5 m2/L 

Oděr za mokra Třída 3 

* Platí pro produkt v bílé barvě 

Balení 12,5 L 5,0L 2,5L 

Bílá [iiill 

Báze Ln a Zn 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 130 ml/m2 

Kryvost *Trída 1 při vydatnosti: 7,5 m2/L 

Oděr za mokra Třída 3 

* Platí pro produkt v bílé barvě 

EIHli.:tatm 
Balení 15,0L 

Bílá [iiill 

Starobílá 8 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 125 ml/m2 

Kryvost *Třída 1 při vydatnosti: 8 m2/L 

Oděr za mokra Třída 2 

* Platí pro produkt v bílé barvě 

2,5 L 

12,5 L 

1,0 L 

12,5 L 



,,. 

Interiérové barvy Sigma 

Disperzní nátěry 

Sigma Polymatt 

-Vysoce kvalitní disperzní akrylátová barva s dvojnásobnou kryvostí 

-Vynikající stupeň bělosti 
- Hygienická nezávadnost pro ovzduší v uzavřeném prostoru (osvědčeno 
- Bez částic aktivně podporujících fogging (černánO 

-Vysoká difuzní propustnost 
-Vhodná pro rekonstrukce akustických stropů (osvědčen O 
- Hluboký mat 

Sigma Polysatin SM 

-Vysoce kvalitní a mechanicky vysoce odolná disperzní akrylátová barva 
-Odolnost vůči dezinfekčním prostředkům ve vodném roztoku 

(osvědčen O 

- Hygienická nezávadnost pro ovzduší v uzavřeném prostoru (osvědčeno 
- Bez částic aktivně podporujících fogging (černánO 
-Vysoká difuzní propustnost 
- Hedvábný mat 

Sigma Polysatin SG 

-Vysoce kvalitní a mechanicky vysoce odolná disperzní akrylátová barva 
-Odolnost vůči dezinfekčním prostředkům ve vodném roztoku 

(osvědčen O 
- Hygienická nezávadnost pro ovzduší v uzavřeném prostoru (osvědčeno 
- Bez částic aktivně podporujících fogging (černánO 
-Vysoká difuzní propustnost 
- Hedvábný lesk 

Sigma Expert 

- Inovativní barva na stěny a stropy, na 100% čisté akrylátové bázi 
-Technologie Smooth Layer pro dokonale rovnoměrný výsledek, bez 

viditelných přechodů a pruhů i při extrémně šikmém nasvícení 
-Snadné zpracování téměř bez stékanců a kapek 
- Bezproblémové opravy 

-Supermat 

28 

Ill H ii i.1 a tm 
Balení 

Bílá [iiill 

Báze Ln a Zn 

12,5 L 5,0L 2,5L 

Spotřeba na 1 vrstvu: ca. 125 ml/m2 

Kryvost •TTída 1 při vydatnosti: 8 m2/L 

Oděr za mokra Třída 1 

* Platí pro produkt v bílé barvě 

lil u li i.1 a mn 
Balení 

Bilá [iiill 

Báze Ln a Zn 

12,5 L 5,0L 2,5L 

Spotřeba na vrstvu: ca. 125 ml/m2 

Kryvost •TTída 2 při vydatnosti: 8 m2/L 

Oděr za mokra Třída 1 

* Platí pro produkt v bílé barvě 

lil u li i.1 a mn 

1,0L 

1,0L 

Balení 12,5 L 

Bílá [iiill 

Báze Ln a Zn 

Spotřeba na vrstvu: ca. 125 ml/m2 

Kryvost *TTída 2 při vydatnosti: 8 m2/L 

Oděr za mokra Třída 1 

* Platí pro produkt v bílé barvě 

lil u li i.1 a 
Balení 12,5 L 5,0L 2,5 L 

Bílá [iiill 

Báze Wn a Zn 

Spotřeba na vrstvu: ca.100-120 ml/m2 

Kryvost *Třída 2 při vydatnosti: 8 m2/L 

Oděr za mokra Třída 1 

* Platí pro produkt v bílé barvě 



.. 

.. 

Interiérové barvy Sigma 

Dekorativní povrchové úpravy s povrchovým efektem 

) 
Sigmulto Stucco Matt 

-Vysoce kvalitní dekorativní hmota pro nanášení špachtlí, s matným 

štukovým efektem 

-K individuálnímu ztvárnění stěnových ploch v soukromých a dalších 

objektech 

-Velmi snadná aplikace 

-Mat 

Sigmulto Metallic 

-Dekorativní povrchová úprava stěn se stříbrným metalickým efektem 

-K individuálnímu ztvárnění stěnových ploch v soukromých a dalších 

objektech 

-Dobrá stálost při čištění a odolnost vůči dezinfekčním činidlům 

-Hedvábný mat

Interiérové barvy Sigma 

Lepidlo 

Sigma Gewebekleber farblos 

- Bezbarvé disperzní lepidlo k přímému použití pro sklovláknité 

povrchové úpravy stěn 

-Optimalizovaný interval absorpce rozstřikové mlhy 

-Vhodné i do vlhkých prostor 

29 

Balení 2,5 L 

52 barevných odstínů 

Spotřeba při 1. nátěru ca.120-210 ml/m2 

Spotřeba při 2. nátěru ca.130 ml/m2 

Balení 2,7L 

36 metalických barevných odstínů 

Spotřeba při 1. nátěru ca.100 ml/m1 

BI li li iil a 
Balení 18,0L 

Spotřeba na vrstvu, hladký podklad: ca.150-200 ml/m1 

Spotřeba na vrstvu, středně hrubý podklad: ca. 200-250 ml/m2 

Spotreba na vrstvu, hrubý podklad: ca. 250-350 ml/m' 

-, 





SERVIS 

KONTAKTY: 

SÍDLO FIRMY 

MM-SERVIS CZ s.r.o. 

Nádražní 293,471 23 Zákupy 

IČ: 272 64 084 
DIČ: CZ27264084 

e-mail: dotazy@mm-servis.cz 

VZORKOVÉ PRODEJNY A SKLADY 

r 

MM-SERVIS CZ s.r.o. 

Nádražní 293, 

471 23 Zákupy 

Objednávky/fakturace: 

tel: 775 684 299, 725 907 354 

Technické poradenství: 

tel: 774 618 067, 778 777 585 

Sklad: 

tel: 731 643 652 

Rozvoz zboží: 

tel: 775 684 295 

MM-SERVIS CZ s.r.o. 

Poděbradská 540/26 

190 00 Praha 9 - Vysočany 

Objednávky/fakturace: 

tel: 731 682 444 

Technické poradenství: 

tel: 606 724 654, 775 652 483 

Sklad: 

tel: 770 173 031 

Rozvoz zboží: 

tel: 775 907 344, 775 684 294 

e-mail: zakupy@mm-servis.cz e-mail: praha@mm-servis.cz 

GORI 
Takhle ošetřují dřevo profesionálové. 

MM-SERVIS CZ s.r.o. 

Zátiší 83/627 

362 63 Karlovy Vary - Dalovice 

Objednávky/fakturace: 

tel: 731 618 668 

Technické poradenství: 

tel: 734 412 446, 775 652 483 

Sklad: 

tel: 773 756 200 

Rozvoz zboží: 

tel: 775 861 472 

e-mail: karlovyvary@mm-servis.cz 
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