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BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., je moderní společnost, která vyrábí nátěrové hmo-
ty podle nejnovějších technických i ekologických standardů. Společnost působí 
v Asociaci výrobců nátěrových hmot, od roku 2002 má zavedený certifi kát ISO 

a část její produkce nese označení Ekologicky šetrný výrobek.

Tradice
a zkušenosti 

V roce 1910 kupuje inženýr chemie Bohumír Jeřábek mlýn 
na řece Svitavě v obci Skrchov a zakládá společnost TELURIA 
– LETOVICE, Továrna barev a laků. Předmětem činnosti je 
dolování surovin, jejich zpracování do zemitých a krášlených 
barev. V meziválečném období sortiment tvoří: práškové barvy 
FIX FASADIN, omítkové barvy STABILIT, krycí běloba POLAR 
BLANC, cementové a zemité barvy, oxidy železa, barvy pro
klíh, vápno a olej.

V roce 1948 je společnost zestátněna a posléze se stává 
součástí národního podniku BARVY A LAKY.

Výrobní program se zásadně mění v 70. letech se zavedením 
malířské barvy REMAL. Krátce poté přichází podlahové lepidlo 
UNIFLEX a na přelomu 90. let jsou uvedeny na trh fasádní barvy.

V roce 1993 je společnost privatizována a vrací se 
k původnímu jménu Teluria. V nových podmínkách se intenzivně 
buduje prodejní síť a rozšiřuje výrobní program.

Klíčová změna přichází v roce 2003, kdy společnost získávají 
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ. Dochází k ideálnímu propojení 
výrobkových řad a podstatnému posílení pozice fi rmy
na trhu. Díky mateřské organizaci a její dceřiné společnosti 
BAL SLOVAKIA se s našimi výrobky můžete setkat v celé řadě 
obchodních řetězců, u partnerských prodejců a distributorů, 
v síti prodejen KOUZLO BAREV A DROGERIE a BAREVNÝ RÁJ.

V zahraničním obchodu navazujeme na dobré jméno Telurie 
a letitou spolupráci s partnery v Litvě, Moldávii a Bulharsku.
Od roku 2007 zajišťujeme prodej na území Polska vlastní 
dceřinou společností BAL TELURIA POLSKA.

Dynamika a rozvoj
Přelom ve vývoji nastává se zprovozněním výroby syntetických nátěrových hmot 

v roce 2008. Svého druhu jedna z nejmodernějších technologií je postavena na 
jednoduchosti a opakovatelnosti s cílem uspokojit nejrůznější potřeby zákazníků. 
Energetickou úspornost zajišťuje zpětné využívání odpadního tepla, k omezení emisí 
těkavých rozpouštědel slouží jednotka regenerativní termické oxidace.

Na podzim roku 2009 zahajujeme vychystávání z expedičního skladu v Jevíčku 
s kapacitou 3000 paletových míst a společnost se změnou názvu a loga přihlásila 
k mateřské fi rmě.

Mezi dynamicky se rozvíjející sortiment výrobků s dlouholetou tradicí patří 
i řada lepidel pro profesionály, která je vyráběna pod značkou TELURIA UNIFLEX. 
Produkty slouží k systémovému provádění pokládky podlahových krytin
– od přípravy podkladů až po lepení nejrůznějších typů krytin.

K lakování dřevěných parket, lamel, dřevěných plovoucích podlah a podlahových 
prken jsou určeny vysoce kvalitní podlahové laky a zušlechťovací oleje profi  řady 
TELURIA PURLET, včetně doprovodných výrobků pro následnou údržbu.

Kvalita a inovace
Společnost BARVY A LAKY TELURIA je moderní fi rmou, která využívá

100 let zkušeností s výrobou a prodejem barev a laků pro průmyslové uživatele, 
profesionální malíře a laickou veřejnost. Kvalitu našich výrobků a procesů zajišťuje 
dlouholetý systém jakosti, jehož základem je od roku 2002 certifi kát ISO 9001. 
Část produkce také nese označení Ekologicky šetrný výrobek. 

Současný sortiment zahrnuje malířské a fasádní barvy, omítky, stěrky, laky, 
lazury, základní barvy a emaily, různá napouštědla a speciální přípravky, lepidla 
a mnoho dalších materiálů. Mezi nejznámější značky na trhu patří: REMAL, 
BARLET, LAZUROL, BAKRYLEX, INDUSTROL, PRAGOPRIMER, FORMEX, 
HOSTAGRUND, UNIFLEX, FEST-B, RADBAL.

Při vývoji výrobků spolupracují naši technici s řadou celosvětově známých 
společností. Výrobky jsou certifi kovány ve státem akreditovaných zkušebnách 
a mnoho z nich nese osvědčení o šetrnosti k životnímu prostředí.

Technologický rozvoj postupuje nejrychleji v oblasti malířských a exteriérových 
barev a syntetických nátěrových hmot, které jsou skokově přizpůsobovány 
sníženému obsahu těkavých rozpouštědel. Zvláštní pozornost je věnována 
přizpůsobení výrobků podmínkám tónovacích systémů: HOSTEMIX, TELURIA 
COLOR a RAINBOW. Zavedení tónovacích systémů podstatně zrychlilo 
a usnadnilo vykrytí objednávek zákazníků.
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OCHRANNÉ
A ZUŠLECHŤUJÍCÍ 
LAKY NA DŘEVĚNÉ 
A PARKETOVÉ 
PODLAHY

Vždy špičková kvalita 
a široké použití

Dřevěné podlahy ošetřené laky Purlet získají nejen kompaktní 
a přitažlivý vzhled, ale zlepší se také jejich funkčnost. 
Natřený povrch se vytvrdí, ale podrží si přirozenou pružnost. 
Nalezne použití na schodech, parketách, v tělocvičnách či 
v chodbách. Purlet je založen na vodní bázi, proto se řadí 
k ekologicky šetrným výrobkům. 

 vytváří dokonalé povrchy
 protiskuzový efekt
 zvýšená odolnost vůči UV záření
  vhodný na všechny druhy
dřevěných podlah
 vodou ředitelné
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NÁZEV
SLOŽENÍ ZÁTĚŽ PROVEDENÍ

Jedno-
složkový

Dvou-
složkový Běžná Střední Vysoká Extrémně 

vysoká Lesk Mat Polomat

PURLET AC 100 PRIMER •
PURLET PU 30 • • • • • •
PURLET PU 70 • • • • •
PURLET PU 100 • • • •
PURLET 2K PU LAK • • • •

PURLET AC 100 PRIMER
Jednosložkový akrylátový základní lak na vodní bázi pod vrchní vodou ředitelné 
laky v interiérech, velmi dobře zpracovatelný a výborně brousitelný. Vhodný
pro všechny parketové, dřevěné, bambusové podlahy, OSB desky.

PURLET PU 30
Jednosložkový akryluretanový lak na vodní bázi pro normální a středně 
namáhané dřevěné podlahy a dřevo v interiérech.

PURLET PU 70
Jednosložkový polyuretanový lak na vodní bázi pro středně silně namáhané 
dřevěné podlahy a dřevo v interiérech.

PURLET PU 100
Jednosložkový vrchní polyuretanový lak na vodní bázi pro silně
a extrémně namáhané dřevěné a bambusové podlahy, OSB desky, schody, 
tělocvičny, dřevo v interiérech.

PURLET 2K PU LAK
Dvousložkový vrchní polyuretanový lak na vodní bázi pro silně a extrémně 
namáhané dřevěné a bambusové podlahy, OSB desky, schody, tělocvičny,
dřevo v interiérech.

PURLET 2K PU TUŽIDLO
Tužidlo pro přípravu dvousložkového polyuretanového
laku PURLET 2K PU LAK.
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AC 100

ŠPIČKOVÁ
OCHRANA 
DŘEVA 
  ředitelný vodou
bez zápachu a ekologický

  rychleschnoucí 
 úspora času mezi základním a hlavním nátěrem

  univerzálnost
používá se jako základní i finální nátěr

  vysoká odolnost
 odolává běžným chemikáliím
a mechanickému poškození

  jednoduchá aplikace
natírání, válečkování, stříkání, clonování

Dlouhodobé ošetření dřeva představuje tajenku, která nemá jednoduché řešení. Na trhu ale nyní najdete po-
lyuretanový lak na dřevo Purlet AC 100, jenž poskytuje velmi dobré řešení. Purlet AC 100 je vodouředitelný 
nátěr dřeva v interiéru. Hodí se zejména pro dveře, okna, zárubně, nábytek, překližky, OSB desky, parapety, 
dřevěné podhledy nebo obložení. Jeho výhoda spočívá v jednosložkové formulaci, které tak eliminuje náročnou 
přípravu před nátěrem. Akrylátový lak je určen pro průmyslové použití, poskytuje všechny potřebné parametry 
– tvrdost při současné pružnosti nátěrového filmu, mat hedvábného vzhledu a odolnost vůči možné vlhkosti, 
chemikáliím či mechanickému poškození.
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Složení Směs akrylátové disperze, speciálních aditiv a konzervačních látek.

Vlastnosti a použití Vodouředitelný akrylátový lak na vodní bázi k lakování tvrdého a měkkého dřeva, překližky, nábytkových 
dílů, dřevěných obkladů apod. v interiérech.

Příklady použití Vhodný pro lakování dřevěných podkladů v interiérech.

Odstíny Bezbarvý lak se vyrábí ve variantě mat.

Fyzikální vlastnosti Konzistence 80 – 85 sec. /  4 mm Ford

Viskozita (Brookfield, H1/100) 10400 mPas

Obsah netěkavých látek min. 33 % hmotn.

Hustota 1050 kg/m3

pH 8,1 – 8,5

Hodnoty pro stanovení 
emisních limitů

VOC: 0,040–0,05 kg/kg barvy
TOC: 0,03–0,035 kg/kg barvy

Označení výrobku podle §7 odst. 3 vyhlášky č.337/2010 Sb., příp. ve znění pozdějších předpisů: kategorie: 
A/e VŘNH, prahová hodnota VOC: 130 g/l. Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití: 45 g/l.   

Vlastnosti zaschlého nátěru Tvrdost kyvadlovým přístrojem po 7 dnech.

Vydatnost Teoretická vydatnost (m2/kg) 8–10.

Zasychání Teplota podkladu min. +13 °C, max. +28 °C

Zaschlý proti prachu (20 °C, 60 % rel. vlhkost) 2 hod.

Stohovatelnost (20 °C, 60 % rel. vlhkost) 24 hod.

Konečné vlastnosti (20 °C, 60 % rel. vlhkost) 14 dnů

Doporučený způsob aplikace Štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Ředění Vodou.

Příprava podkladu Dřevěný povrch musí být dobře očištěný, suchý, zbavený oleje, vosku a jiných nečistot. Broušení provádět 
brusným papírem č. 120–150, brusným kotoučem nebo mřížkou. Přebroušený povrch musí být zbaven 
veškerého prachu - odsátí.

Nátěr Před použitím lak promíchejte míchadlem při nízkých otáčkách – bez napěnění ! Lak se nanáší ve 
2–3 vrstvách v rozmezí 3 až 4 hodin při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. První vrstvu laku je 
možné přiředit vodou v poměru 1 díl laku a max. 0,1 dílu vody. Po první vrstvě je vhodné lak přebrousit 
jemným brusným papírem č. 400.

Přelakování již natřených ploch Povrch nesmí být před nátěrem ošetřen vosky nebo Polishem. Povrch musí být zbaven mastnoty a jemně 
obroušen smirkem zrnitosti cca 150. Přilnavost laku na staré nátěry prosím odzkoušejte předem na malé 
ploše (na obroušený povrch naneste vrstvu laku, nechte vytvrdnout cca 2 dny a vrypem vyzkoušejte, 
zda se lak neodlupuje od podkladu). Pokud je přilnavost laku výborná - neodlupuje se ve fólii - důkladně 
obruste celou plochu a lak nanášejte v 1 až 2 vrstvách.

Ošetřování natřených ploch Vodou s neutrálním čisticím prostředkem. Nepoužívat abrazivní čisticí přípravky a zařízení
(např. vyrobené ze syntetických vláken).

Podmínky aplikace Před použitím lak důkladně promíchat. Doporučená teplota podkladu a prostředí při aplikaci laku je
+17 °C až +25 °C. Teplota nesmí být při aplikaci nižší než +13 °C a přesáhnout +28 °C.
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužuje zasychání.

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 12 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. 
Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5 °C až +25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

Likvidace obalů a odpadů Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. 
Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Bezpečnost a ochrana zdraví Dodržujte základní hygienická pravidla. Předlékařská první pomoc: při potřísnění odstranit zasažený 
oděv a kůži omýt vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývat vodou cca 10–15 minut a vyhledat lékaře.
Při náhodném požití vypít cca 0,5 l vody a vyhledat lékaře. Dále viz bezpečnostní list.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku 
podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto dopo-
ručujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají 
právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění. 
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Průmyslová lepidla značky UNIFLEX se osvědčila v minulosti 
a procházejí dalším vývojem pro splnění aktuálních požadavků 
profesionálních zákazníků. Jejich úkolem je vytvořit ideální 
povrch pro následnou pokládku. Společnost Barvy a laky 
Teluria nabízí lepidla na podlahové krytiny a další produkty 
určené k budování kvalitních podlah. 

 vynikající přilnavost
 nízká spotřeba lepidla
 jednoduchá aplikace
 prodloužená doba manipulace při lepení
 testováno i pro podlahové topení

ost
epidla
kace
a manipulace při lepení

dl h é t í

LEPIDLA NA 
PODLAHOVÉ PVC, CV,
TEXTILNÍ KRYTINY,
PARKETY A KOREK
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UNIFLEX V7508/0H
Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel s vysokou lepicí schopností, 
určené pro lepení PVC, CV podlahových.

UNIFLEX V7507
Univerzální fixace na podlahové krytiny s funkcí tzv. suchého zipu.
Lepidlo s velkou vydatností bez obsahu rozpouštědel je vhodné 
k odstranitelnému zafixování podlahových krytin z CV, textilních krytin 
s různými rubovými vrstvami.

UNIFLEX V7509
Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel určené pro lepení textilních 
podlahových krytin bez pěnové rubové vrstvy, zátěžových koberců.

UNIFLEX V7510
Lepidlo na dřevěné parkety a korek, disperzní lepidlo s nízkým obsahem vody 
a bez rozpouštědel, vhodné na lepení parket, dřevěných lamel a korku.

UNIFLEX V7508
Disperzní lepidlo s velmi nízkými emisemi na lepení PVC a CV podlahových 
krytin, linolea ve formě pásů a čtverců, kombinovaných krytin s textilní 
podkladovou vrstvou, textilních podlahových krytin s pěnovým rubem.

LEPIDLA NA PODLAHOVÉ PVC,
CV, TEXTILNÍ KRYTINY, PARKETY A KOREK

FIXAČNÍ LEPIDLO – UMOŽŇUJE OPĚTOVNÉ SEJMUTÍ
PODLAHOVÉ KRYTINY        
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BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., je moderní společnost, která vyrábí nátěrové hmo-
ty podle nejnovějších technických i ekologických standardů. Společnost působí 
v Asociaci výrobců nátěrových hmot, od roku 2002 má zavedený certifi kát ISO 

a část její produkce nese označení Ekologicky šetrný výrobek.

Tradice
a zkušenosti 

V roce 1910 kupuje inženýr chemie Bohumír Jeřábek mlýn 
na řece Svitavě v obci Skrchov a zakládá společnost TELURIA 
– LETOVICE, Továrna barev a laků. Předmětem činnosti je 
dolování surovin, jejich zpracování do zemitých a krášlených 
barev. V meziválečném období sortiment tvoří: práškové barvy 
FIX FASADIN, omítkové barvy STABILIT, krycí běloba POLAR 
BLANC, cementové a zemité barvy, oxidy železa, barvy pro
klíh, vápno a olej.

V roce 1948 je společnost zestátněna a posléze se stává 
součástí národního podniku BARVY A LAKY.

Výrobní program se zásadně mění v 70. letech se zavedením 
malířské barvy REMAL. Krátce poté přichází podlahové lepidlo 
UNIFLEX a na přelomu 90. let jsou uvedeny na trh fasádní barvy.

V roce 1993 je společnost privatizována a vrací se 
k původnímu jménu Teluria. V nových podmínkách se intenzivně 
buduje prodejní síť a rozšiřuje výrobní program.

Klíčová změna přichází v roce 2003, kdy společnost získávají 
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ. Dochází k ideálnímu propojení 
výrobkových řad a podstatnému posílení pozice fi rmy
na trhu. Díky mateřské organizaci a její dceřiné společnosti 
BAL SLOVAKIA se s našimi výrobky můžete setkat v celé řadě 
obchodních řetězců, u partnerských prodejců a distributorů, 
v síti prodejen KOUZLO BAREV A DROGERIE a BAREVNÝ RÁJ.

V zahraničním obchodu navazujeme na dobré jméno Telurie 
a letitou spolupráci s partnery v Litvě, Moldávii a Bulharsku.
Od roku 2007 zajišťujeme prodej na území Polska vlastní 
dceřinou společností BAL TELURIA POLSKA.

Dynamika a rozvoj
Přelom ve vývoji nastává se zprovozněním výroby syntetických nátěrových hmot 

v roce 2008. Svého druhu jedna z nejmodernějších technologií je postavena na 
jednoduchosti a opakovatelnosti s cílem uspokojit nejrůznější potřeby zákazníků. 
Energetickou úspornost zajišťuje zpětné využívání odpadního tepla, k omezení emisí 
těkavých rozpouštědel slouží jednotka regenerativní termické oxidace.

Na podzim roku 2009 zahajujeme vychystávání z expedičního skladu v Jevíčku 
s kapacitou 3000 paletových míst a společnost se změnou názvu a loga přihlásila 
k mateřské fi rmě.

Mezi dynamicky se rozvíjející sortiment výrobků s dlouholetou tradicí patří 
i řada lepidel pro profesionály, která je vyráběna pod značkou TELURIA UNIFLEX. 
Produkty slouží k systémovému provádění pokládky podlahových krytin
– od přípravy podkladů až po lepení nejrůznějších typů krytin.

K lakování dřevěných parket, lamel, dřevěných plovoucích podlah a podlahových 
prken jsou určeny vysoce kvalitní podlahové laky a zušlechťovací oleje profi  řady 
TELURIA PURLET, včetně doprovodných výrobků pro následnou údržbu.

Kvalita a inovace
Společnost BARVY A LAKY TELURIA je moderní fi rmou, která využívá

100 let zkušeností s výrobou a prodejem barev a laků pro průmyslové uživatele, 
profesionální malíře a laickou veřejnost. Kvalitu našich výrobků a procesů zajišťuje 
dlouholetý systém jakosti, jehož základem je od roku 2002 certifi kát ISO 9001. 
Část produkce také nese označení Ekologicky šetrný výrobek. 

Současný sortiment zahrnuje malířské a fasádní barvy, omítky, stěrky, laky, 
lazury, základní barvy a emaily, různá napouštědla a speciální přípravky, lepidla 
a mnoho dalších materiálů. Mezi nejznámější značky na trhu patří: REMAL, 
BARLET, LAZUROL, BAKRYLEX, INDUSTROL, PRAGOPRIMER, FORMEX, 
HOSTAGRUND, UNIFLEX, FEST-B, RADBAL.

Při vývoji výrobků spolupracují naši technici s řadou celosvětově známých 
společností. Výrobky jsou certifi kovány ve státem akreditovaných zkušebnách 
a mnoho z nich nese osvědčení o šetrnosti k životnímu prostředí.

Technologický rozvoj postupuje nejrychleji v oblasti malířských a exteriérových 
barev a syntetických nátěrových hmot, které jsou skokově přizpůsobovány 
sníženému obsahu těkavých rozpouštědel. Zvláštní pozornost je věnována 
přizpůsobení výrobků podmínkám tónovacích systémů: HOSTEMIX, TELURIA 
COLOR a RAINBOW. Zavedení tónovacích systémů podstatně zrychlilo 
a usnadnilo vykrytí objednávek zákazníků.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA
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