
List1

Stránka 1

Tel: +420 602 222 700

Tmel UNI  

kat.číslo velikost cena
BLU000055 0,25 kg 33 66,00 Kč
PRO000026 0,5 kg 18 110,00 Kč
PRO000027 1 kg 6 167,00 Kč
BLU037 1,8 kg 6 226,00 Kč
PRO000037 4,5 kg 4 537,00 Kč

Tmel ALU

kat.číslo velikost cena
PRO000005 1,5 kg 6 247,00 Kč
PRO000023 1 kg 6 173,00 Kč
PRO000020 0,5 kg 18 119,00 Kč
PRO000048 0,25 kg 33 68,00 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

www.bencolor.cz
info@bencolor.cz
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Tmel UNI je určen k vyplňování nerovností a dutin v povrchu, před nanášením laku. Vyrábí se 
vakuovou metodou na bázi vysoce kvalitních polyesterových pryskyřic a speciálních komponentů, 
díky nimž produkt získá požadované vlastnosti. Je charakterizována jemnozrnnou konzistencí a 
střední elasticitou. Tento výrobek se snadno aplikuje a brousí a má vyšší tepelný odpor (v rozmezí 
-30 až + 80 ° C). Doporučuje se pro mechanické zpracování velmi malých ploch. Obsahuje dvě 
složky: tmel (pigmenty a plnidla v nasyceném stavu), a tužidlo. Nedoporučuje se přímo na 
pozinkované ocelové konstrukci.
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Dvousložkový polyesterový tmel se speciálním hliníkovým práškem. Je charakterizován mnohem 
nižším stupněm smršťování než u jiných tmelů, velmi dobrou elasticitou, přilnavostí k povrchu, 
dobrou tolerancí teplotních změn a odolností proti mechanickým vibracím. Může být použit pro 
plnění velkých a hlubokých nerovností a pro velké ploché plochy. Může být použit na prvky, které 
jsou vystaveny značným změnám teploty, jako například kapota motoru. Tento výrobek neztrácí 
své vlastnosti dokonce ani při teplotě do 90 ° C. Snadno se zpracovává a výsledkem je velmi 
hladký povrch. ALU tmel přenáší elektrostatické náboje.
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Tmel FINIŠ
kat.číslo velikost cena
BLU039 1,8 kg 6 247,00 Kč
PRO000040 1 kg 6 165,00 Kč
BLU000090 0,5 kg 18 108,00 Kč
BLU000089 0,25 kg 33 77,00 Kč

Tmmel GLASS
kat.číslo velikost cena
BLU039 0,25 kg 33 77,00 Kč
PRO000035 0,5 kg 18 126,00 Kč
BLU000077 1 kg 6 192,00 Kč
BLU040 1,8 kg 6 246,00 Kč
BLU000080 4,5 kg 4 646,00 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

www.bencolor.cz
info@bencolor.cz
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Dvojkomponentní polyesterový tmel, který se používá i při poškrábání, které se objeví po 
zpracování plnicího tmelu brousicím papírem. Tento výrobek se také používá k dokonce malým 
škrábancům na lakovaných površích bez nutnosti použití plnidel. Je snadné aplikovat a rozložit na 
povrch, aniž by se tvořili póry. Je vyznačena dobrou elasticitou, snadno zpracovatelnou a dobrou 
přilnavostí i v kontaktu s pozinkovanou ocelí. Po broušení dochází k velmi hladkému povrchu. To 
harmonizuje s většinou barev a laků dostupných na trhu.
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Dvousložkový polyesterový tmel se speciálně broušenými skleněnými vlákny, který zvyšuje 
mechanickou odolnost výrobku. Doporučuje se pro plnění dutin a zpevnění oblastí oslabených 
korozí nebo rezavě. Je charakterizován velmi dobrými plnícími vlastnostmi a dobrou přilnavostí k 
povrchu.

http://www.bencolor.cz/
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Tmel LIGHT kat.číslo velikost cena
BLU000101 1 kg 6 247,00 Kč

Tmel SOFT
kat.číslo velikost cena
PRO000039 1,8 kg 6 232,00 Kč
PRO000031 4,5 kg 4 526,00 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

www.bencolor.cz
info@bencolor.cz
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Dvojkomponentní tmel slouží k vyplňování dutin a nerovností. 
Díky použití lehkých plnidel se hmotnost 1 litru tmelu rovná 
1,25 kg (1 l standardního tmelu se rovná 1,65 kg). Používá se 
k vytváření povrchů s dobrou přilnavostí pro povrchy bez 
povrchové úpravy. Je označena dobrou elasticitou,která 
umožňuje použití na prvcích citlivých na mechanické vibrace. 
Lze jej aplikovat na velké plochy, protože během procesu 
vytvrzování nedochází k smršťování . Tento tmel je odolný 
teplotám od -30 ° C do + 80 ° C a snáší se s většinou barev a 
laků, které jsou na trhu k dispozici.
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SOFT multifunkční, nejvíce univerzální polyesterový 
tmel v naší nabídce výrobků. Kombinuje vlastnosti 
plnících tmelů (dobrá přilnavost k různým podkladům, 
opravy velkých poškození povrchu, snadné nanášení a 
broušení brusným papírem s hrubým zrněním) s 
vlastnostmi dokončovacích tmelů (snadné nanášení 
tenkých vrstev, plnění malých vad ). Po nanesení 
vytváří velmi hladký povrch, což zkracuje čas broušení.

T
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Tmel SUPER FINIŠ
kat.číslo velikost cena
BLU000129 1,4 kg 6 258,00 Kč

kat.číslo barva velikost cena
BLU031 1 L 6 285,00 Kč
BLU032 1 L 6 285,00 Kč
BLU035 1 L 6 285,00 Kč
BLU034 1 L 6 285,00 Kč
BLU033 1 L 6 285,00 Kč
BLU036 1 L 6 285,00 Kč
BLU000112 3 L 1 821,00 Kč
BLU000111 3 L 1 821,00 Kč
BLU000110 3 L 1 821,00 Kč
BLU000109 3 L 1 821,00 Kč
BLU000113 3 L 1 821,00 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

www.bencolor.cz
info@bencolor.cz
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Dvojkomponentní polyesterový tmel, který se používá i při 
poškrábání, které se objeví po zpracování plnicího 
tmelu.Tento výrobek se také používá k opravám malých 
škrábanců na lakovaných površích bez nutnosti použití 
plníče. Je snadné aplikovat a rozložit na povrch, aniž by se 
tvořili póry. Je vyznačen dobrou elasticitou, snadno 
zpracovatelnou a dobrou přilnavostí i v kontaktu s 
pozinkovanou ocelí. Po broušení dochází k velmi hladkému 
povrchu. 

Plníč 
Akrylový 
5:1+tužidlo
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Dvousložkový akrylový plnič vyráběný na bázi vysoce kvalitních akrylových pryskyřic. Je určen k 
vyplňování nerovností, které se objevují po zpracování tmelů nebo lakovaných povrchů. Snadno 
se aplikuje, zaručuje dobré rozlití a přesné pokrytí podkladového povrchu. Zaručuje dobrou izolaci 
polyesterových tmelů a vnějších akrylových laků. Tento typ plniče rychle schne, i když se aplikuje v 
tlustých vrstvách. Je charakterizován dobrými plnicími vlastnostmi a je snadno zpracovatelný. 
Dobrá přilnavost plniče umožňuje použití na různých vhodně připravených površích

http://www.bencolor.cz/
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Konzervace Podvozku a dílů z rubu.
kat.číslo velikost cena
IRY005 1 L 6 110,00 Kč
IRY006 3 L 4 285,00 Kč
IRY007 5 L 2 438,00 Kč

Bezbarvý MS lak

kat.číslo velikost cena
BLU028 1+0,5 L 6 438,00 Kč
BLU029 5+2,5 L 4

Ceny jsou uvedené bez DPH

www.bencolor.cz
info@bencolor.cz
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Speciálně formulovaný prostředek zajišťující silnou pružnou vrstvu 
odolnou mechanickému poškození a účinkům chemikálií, které se 
nacházejí na silnici. Má vynikající vlastnosti pohlcující zvuk. 
Prostředek pro ochranu podvozku lze snadno aplikovat štětcem. 
Pečlivě očistěte a osušte místo, které chcete konzervovat. 
Doporučená tloušťka vrstvy 2 - 4 mm.  očistěte minerálním lihem po 
použití. Doba schnutí: asi 5-7 hodin při + 20 ° C. Po 24 hodinách 
může ošetřená část do provozu.
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2 158,00 Kč

Dvojkomponentní transparentní akrylový lak, který se 
používá jako ochranná vrstva. Je snadno aplikovatelný 
a má vysokou odolnost proti poškrábání. Díky 
speciálním přísadám je povrch odolný vůči UV záření. 
Nepřidávejte ředidlo, který je smícháno s tvrdidlem. Je 
připraven k aplikaci. V souladu s normami LZO.

http://www.bencolor.cz/
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Bezbarvý HS lak
kat.číslo velikost cena
BLU000042 1+0,5 L 6 503,71 Kč
BLU000043 0,5+0,25 L 6 257,00 Kč

Laminování

kat.číslo velikost cena
BLU000061 1 L 6 219,00 Kč
PRO000069 5 L 4

kat.číslo velikost cena
BLU000047 0,25 L 20 121,00 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

www.bencolor.cz
info@bencolor.cz
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Dvojkomponentní transparentní akrylový lak.Vzhledem 
k dobré tvrdosti a odolnosti proti UV záření zaručuje 
vysoký lesk, VHS dlouhodobý a vynikající efekt.Doba 
schnutí se standardním tužidlem při 60 ° C je 30 minut 
a při 20 ° C 10 hodin.
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1 095,00 Kč

Nenasycená polyesterová pryskyřice. Speciální 
katalyzátory jsou určeny pro ruční laminování. Je 
ideální pro opravy velkých ploch karosérií a laminátů. 
Lze jej použít k opravě karavanů, lodí, jachet atd. 
Kalená vrstva se vyznačuje dobrou přilnavostí a navíc 
je odolná vůči vodě, benzínu, mastnotě a oleji. Může 
být vystaven krátkodobému vlivu vysokých teplot (až 
do 90 ° C)
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Tato sada obsahuje skleněné rohože,  Má velmi 
dobrou přilnavost k povrchu. Vytvrzená vrstva 

je odolná vůči vodě, benzínu, mastnotě a 
krátkodobému vystavení vysokým teplotám až 

do 80 ° C.

http://www.bencolor.cz/
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Struktura na plasty

kat.číslo velikost cena
BLU000099 1 L 6 427,00 Kč
BLU000100 0,5 L 6 219,00 Kč
BLU000045 0,25 L 6 137,00 Kč

Odmašťovače

kat.číslo velikost cena
BLU000050 1 L 6 121,00 Kč
BLU000054 5 L 4 548,00 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

www.bencolor.cz
info@bencolor.cz
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Jednozložkový konstrukční nátěr pro nárazníky, lišty a plastové části 
automobilových zrcátek. Je charakterizován typickými plastovými 
povrchy (bez adheze k PE). Je snadno použitelný a odstraňuje malé 
vady povrchu. Tato barva se vyznačuje také velmi dobrými 
mechanickými podmínkami. Může být použit jako konečná vrstva bez 
nutnosti dalšího lakování.

Plastový povrch by měl být čistý a odmaštěný, protože jakékoliv nečistoty mohou způsobit vady 
povrchu. Pečlivě promíchejte před použitím. Aplikujte stříkací pistolí, průměr trysky - 1,4 - 1,6 mm, 
tlak postřiku - 3,0 - 4,0 atm.
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Jedná se o prostředek k čištění a odstraňování mastnoty z povrchu 
před lakováním. Účinně odstraňuje takové znečišťující látky, jako je 
prach, mastnota, vosk, oleje, křemík ve vzduchu atd. Používá se 
přímo před aplikací smaltu. Zvyšuje přilnavost a zlepšuje kvalitu 
povrchu. Díky silikonovým kráterům.

http://www.bencolor.cz/
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kat.číslo barva velikost cena
BLU000095 310 ml 12 132,00 Kč
BLU000094 310 ml 12 132,00 Kč
BLU000093 310 ml 12 132,00 Kč

kat.číslo barva velikost cena
BLU000092 310 ml 25 198,00 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

www.bencolor.cz
info@bencolor.cz
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Tento výrobek je určen k ochraně svařovaných oblastí. Je to jednosložkový, 
rychleschnoucí výrobek. Vytvrzuje tím, že reaguje s vlhkostí. Tvrzená vrstva se 
vyznačuje dobrou elasticitou a přilnavostí k povrchu. Je odolný proti mechanickým 
vibracím. Je také odolný proti vodě a atmosférickým faktorům. Může být pokryt 
jakýmkoliv akrylovým lakem. Nevystavujte UV záření.
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WS Rapide je jednosložková polyurethanová hmota s vysokou viskozitou, 
polymerizovaná ve vzduchu.

http://www.bencolor.cz/
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kat.číslo velikost cena
BLU030 1 kg 6 263,00 Kč

Ředidla
kat.číslo velikost cena
BLU000051 0,5 L 12 68,00 Kč
BLU000049 1 L 6 132,00 Kč
BLU000053 5 L 4 646,00 Kč

kat.číslo velikost cena
PRO000212 0,5 L 11 184,00 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

www.bencolor.cz
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Švový těsnicí prostředek je tixotropní těsnicí prostředek na bázi 
rozpouštědla pro švy a příruby, které se aplikují štětcem . Může být 
aplikován v předních a zadních částech karoserie karoserie, 
zavazadlového prostoru, podlahové plochy a prostoru vnitřní 
podlahy.Těsnící tmel v krátké době uschne a v peci se může urychlit. 
Po vytvrzení nebude praskat a poskytne vynikající bariéru proti 
infiltraci vody nebo vlhkosti.
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Toto ředidlo je určené pro akrylové a metalické barvy, která vede k 
výrobě s určitými teplotami odpařování. Je určen pro ředění většiny 
plniv a základů na trhu. Zaručuje správné nanášení a sušení 
ředěného produktu.
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Zrychlovací činidlo výrazně snižuje dobu sušení a vytvrzování 
dvousložkových akrylových a polyuretanových výrobků. Důrazně se 
doporučuje používat při nízkých teplotách nebo při vysoké vlhkosti 
okolního vzduchu. Přípravek by měl být použit v množství 1% 
počítáno na připravenou směs produktu s tvrdidlem. UPOZORNĚNÍ: 
Nepřekračujte 1,5% přípravku!

http://www.bencolor.cz/
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kat.číslo velikost cena
BLU000121 0,5 L 11 219,00 Kč

kat.číslo velikost cena
PRO000211 0,5 L 11 116,00 Kč

kat.číslo velikost cena
BLU000122 0,5 L 11 328,00 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

www.bencolor.cz
info@bencolor.cz
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Antisilikonová přísada - je přísada, která pomáhá vyhnout se 
kráterům tvořeným mastnotou, které se objevují na povrchu 
kontaminovaném křemíkem nebo olejem. Doporučené množství 
závisí na náchylnosti k kráterům a je mezi 2 až 4%.
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THIN je speciální ředidlo určená k odstranění optických barevných rozdílů mezi starým 
a novým nátěrem. Může být použit jak pro čiré, tak pro vrchní vrstvy. Měl by být 
aplikován v tenkých vrstvách, po 1-2 průchodech, do kontaktní plochy mezi starým 
lakem a nově nanášeným nátěrem. Mohou být použity dvě pracovní metody:    Metoda 
I (doporučeno): aplikujte tenkou vrstvu  ihned po nanesení každé  čiré nebo vrchní 
vrstvy. Metoda II: aplikujte tenkou vrstvu  ihned po nanesení posledního nátěru laku 
nebo vrchního nátěru.
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Přípravek zvyšující přilnavost je 1K produkt pro zvýšení adheze 
polyuretanových a akrylových produktů na různé povrchy, většinou 
pro plasty (také pro polypropylen a jeho kopolymery).

http://www.bencolor.cz/
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název kat.číslo velikost cena
WHITE GLOSS 9003 10188 400 ml 12 86,00 Kč

RED DARK 3002 10193 400 ml 12 86,00 Kč
RED BRIGHT 3020 10189 400 ml 12 86,00 Kč

BLUE 5010 10194 400 ml 12 86,00 Kč
PRIMER GRAY 10206 400 ml 12 86,00 Kč

SILVER 100 10196 400 ml 12 86,00 Kč
SILVER 36 10184 400 ml 12 86,00 Kč

10201 400 ml 12 140,00 Kč

10207 400 ml 12 140,00 Kč

kat.číslo barva velikost cena
BLU027 1 kg 12 132,00 Kč
BLU025 1 kg 12 132,00 Kč
BLU023 1 kg 12 132,00 Kč
BLU026 1,8 kg 6 219,00 Kč
BLU024 1,8 kg 6 219,00 Kč
BLU022 1,8 kg 6 219,00 Kč

Ceny jsou uvedené bez DPH

www.bencolor.cz
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HIGHT TEMPERATURE 
BLACK

HIGHT TEMPERATURE 
SILVER
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Prostředek chránící karoserii je založen na syntetických pryskyřicích. Vyvíjí elastický 
plášť, který poskytuje ideální ochranu před kameny a mechanickými faktory. 
Používá se k ochraně prahů, nárazníků, spoilerů a dalších prvků karoserie. Výrobek 
je vysoce odolný proti oděru. Může být lakováno všemi lakovacími systémy.

http://www.bencolor.cz/
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