
LAKIERY
W SPRAYU



SUPER COLOR UNIVERSAL 
LAKIER OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
Lakierowanie dekoracyjne i ochronne powierzchni wykonanych ze sta li,  
metalu, kamienia, ceramiki, betonu, drewna i niektórych tworzyw sztucznych. 
Do zastosowań w domowych pracach naprawczych, warsz tatowych, hobby-
stycznych, rzemieślniczych, motoryzacyjnych itp.

• Niska zawartość lotnych związków organicznych
• Wysoka odporność na UV i opady
• Krótki czas schnięcia
• Szeroka gama kolorystyczna

Pojemność:
  Puszka 400 ml
Kolor:

*

*  Lakier na bazie żywicy akrylowej 
Pozostałe kolory, niewyróżnione gwiazdką, dotyczą lakierów na bazie żywicy syntetycznej.
Nie stosować jednocześnie kolorów na różnej bazie chemicznej, łącząc lakiery syntetyczne  
z akrylowymi, ponieważ grozi to całkowitym uszkodzeniem powłoki lakierowej.

CLEAR VARNISH
– BEZBARWNY*

BIAŁY POŁYSK
RAL 9010

BIAŁY MAT
RAL 9010

CZARNY MAT
RAL 9005

CZARNY POŁYSK
RAL 9005

ŻÓŁTY
RAL 1023

POMARAŃCZOWY
RAL 2004

CZERWONY
RAL 3020

OGNISTA CZERWIEŃ
RAL 3000

RUBINOWY
RAL 3003

PURPUROWY
RAL 3004

JASNORÓŻOWY
RAL 3015

RÓŻOWY
RAL 4003

LILIOWY
RAL 4005

FIOLETOWY
RAL 4008

NIEBIESKI
RAL 5015

CIEMNONIEBIESKI
RAL 5010

GRANATOWY
RAL 5002

TURKUSOWY
RAL 5021

JASNOZIELONY
RAL 6018

ZIELONY
RAL 6029

CIEMNOZIELONY
RAL 6005

SZARY
RAL 7001

ANTRACYT
RAL 7016

JASNOSZARY
RAL 7035

SZAROBRĄZOWY
RAL 8019

BRĄZOWY
RAL 8011

BRĄZOWY  
CZEKOLADOWY

RAL 8017

BEŻOWY
RAL 1001

SZARY KAMIENNY
RAL 7032

ALUMINIUM*
RAL 9006 ZŁOTY*

MIEDZIANY*



SUPER COLOR CHROME 
LAKIER AKRYLOWY Z EFEKTEM CHROMU
Lakierowanie dekoracyjne z efektem chromu wszelkich po-
wierzchni wy konanych ze stali, metalu, kamienia, ceramiki, szkła, 
drewna i wybranych tworzyw sztucznych, np. rzeźby, ramy ob-
razów. 

• Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
• Bardzo krótki czas schnięcia
• Półpołysk z efektem chromu

Pojemność:
  Puszka 400 ml 
Kolor:

SUPER COLOR SUPER CHROME 
LAKIER AKRYLOWY Z EFEKTEM SUPER CHROMU
Lakierowanie dekoracyjne z efektem chromu wszelkich powierzch-
ni wy konanych ze stali, metalu, kamienia, ceramiki, szkła, drewna  
i wybranych tworzyw sztucznych, np. rzeźby, ramy obrazów. Tworzy 
gładką powłokę o wysokiej przyczepności. Do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz.

• Wysoki połysk z efektem lustra
• Idealnie gładka powłoka
• Doskonały efekt dekoracyjny
• Wysoka odporność na rysy i zadrapania

Pojemność:
  Puszka 400 ml 
Kolor:

CHROM
ZŁOTY

CHROM 
SREBRNY

CHROM 
MIEDZIANY

CHROM
ZŁOTY

CHROM 
SREBRNY

CHROM 
MIEDZIANY



SUPER COLOR FLUO MARKER 
LAKIER 360O DO ZNAKOWANIA
Prace geodezyjne, ziemne, instalacyjne, archeologiczne, odkryw-
kowe. Leśnictwo, budownictwo drogowe, mostowe, mieszkanio-
we. Linie energetyczne, gazociągi, wodociągi. 
Do widocznego znakowania.

• 
• Widoczny w każdą pogodę
• Do znakowania tymczasowego (uzyskana powłoka jest łatwo ścieralna, 

z czasem ulega zanikowi)
• Zawór 360° do aplikacji w każdej pozycji
• Efekt odblaskowy zachowuje trwałość od 3 do 6 miesięcy  

(w zależności od warunków atmosferycznych i ekspozycji na UV)

Metoda aplikacji 

Pojemność:
  Puszka 500 ml 
Kolor:

ŻÓŁTY POMARAŃCZOWY ZIELONY RÓŻOWY

SUPER COLOR  PRIMER 
ANTYKOROZYJNY LAKIER PODKŁADOWY
Antykorozyjne gruntowanie powierzchni stalowych lub metalo-
wych przed nałożeniem alkidowego lakieru nawierzchniowego. 

• Wysoka odporność na UV i opady
• Krótki czas schnięcia
• Matowe wykończenie (tworzy szczepną powłokę)

Pojemność:
  Puszka 400 ml 
Kolor:

BIAŁY CZARNY SZARY CZERWONY



SUPER COLOR FLUORESCENT  
LAKIER FLUORESCENCYJNY Z EFEKTEM ODBLASKU
Lakierowanie w celach ostrzegawczych (napisy, znaki) elementów 
wy konanych ze stali, metalu, ceramiki, drewna, materiałów 
drewnopochod nych i wybranych tworzyw sztucznych. Najlepszy 
efekt odblasku uzyskamy stosując lakier na jasnym podłożu.

• Wysoka odporność na UV i opady
• Wysoka skuteczność (wymagane jasne podłoże)
• Krótki czas schnięcia

Pojemność:
  Puszka 400 ml 
Kolor:

ŻÓŁTY POMARAŃCZOWY ZIELONY

SUPER COLOR ACRYLIC  UNIVERSAL FAST
LAKIER AKRYLOWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

akrylowej. Jego najważniejszą zaletą jest wyjątkowo krótki czas 
schnięcia – 10 minut, co znacznie  podnosi komfort pracy, nie tylko 
przyspieszając ją, lecz także dodatkowo chroniąc świeżą powłokę 
przed zabrudzeniem (po 10 minutach świeża powłoka farby staje 
się pyłosucha). Lakierowanie dekoracyjne i ochronne powierzchni 
wykonanych ze stali, metalu, kamienia, ceramiki, betonu, drewna  
i niektórych tworzyw sztucznych. 
• Wyjątkowo krótki czas schnięcia – 10 minut
• Wysoka odporność na UV i opady
• 

Pojemność:
  Puszka 400 ml 
Kolor:

BEZBARWNY BIAŁY
RAL 9003

CZARNY  
RAL 9005

ANTRACYT  
RAL 7016

SZARY
RAL 7047

ALUMINIOWY
RAL 9006

CZERWONY
RAL 3020

BRĄZOWY
RAL 8011

ŻÓŁTY
RAL 1023

ZIELONY
RAL 6029

NIEBIESKI
RAL 5015 ZŁOTY



SUPER COLOR EPOXY 
LAKIER EPOKSYDOWY DO RENOWACJI POWIERZCHNI  
EMALIOWANYCH
Renowacja zewnętrznych powierzchni wanien, brodzików, zlewów 
i tym podobnych białych po wierzchni emaliowanych, a także 
sprzętu gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, zamrażarki) 
oraz mebli. Nie stosować w miejscach narażonych na zanurzenie 
w wodzie.  

• Idealny do renowacji sprzętu AGD
• Krótki czas schnięcia
• Wysoka odporność na UV i opady
• Wysoka odporność na ścieranie

Pojemność:
  Puszka 400 ml 
Kolor:

BIAŁY

SUPER COLOR METALLIC
LAKIER AKRYLOWY METALICZNY
Lakierowanie dekoracyjne i ochronne powierzchni wykonanych 
ze stali, metalu, ceramiki i niektórych tworzyw sztucznych. Do 
zastosowań w do mowych pracach naprawczych, warsztatowych, 
hobbystycznych, rzemieśl niczych, motoryzacyjnych itp. 

• Zapewnia metalizowany efekt
• Krótki czas schnięcia
• Wysoka odporność na UV i opady
• Wysoka trwałość koloru i odporność na odbarwienia

Pojemność:
  Puszka 400 ml 
Kolor:

 

CZARNY

SREBRNY

CZERWONY

ZŁOTY

NIEBIESKI ZIELONY



SUPER COLOR AUTO PRIMER
ANTYKOROZYJNY LAKIER PODKŁADOWY AKRYLOWY
Antykorozyjne gruntowanie powierzchni stalowych lub metalo-
wych przed nałożeniem akrylowego lakieru nawierzchniowego.

• Bardzo wysoka odporność na UV (trwały kolor bez odbarwień)
• Bardzo krótki czas schnięcia
• Matowe wykończenie (tworzy szczepną powłokę)

Pojemność:
  Puszka 500 ml 
Kolor:

SUPER COLOR HIGH TEMPERATURE
LAKIER WYSOKOTEMPERATUROWY
Lakierowanie elementów ze stali, metalu, kamienia, ceramiki, 
wysta wionych na działanie wysokiej temperatury, takich jak: 
rury wydechowe, ruszty, piece, paleniska, kominki, kotły, grzałki, 
podgrzewacze itp. Nie stosować żadnych lakierów podkładowych. 
Wy grzanie w wysokiej temperaturze jest niezbędne do całkowitego 
utwar dzenia się powłoki lakierowej. W przeciwnym razie powłoka 
może pozostać lekko miękka.  

• Odporność na temperaturę do +800oC
• Do wymalowań na zewnątrz i wewnątrz obiektów
• Wysoka odporność na UV i opady 

Pojemność:
  Puszka 400 ml 
Kolor:

BIAŁY CZERWONY SZARY

BIAŁY CZARNY ANTRACYTOWY CZERWONY*

ALUMINIOWY

*  Odporność na temperaturę do +300°C



SUPER COLOR AUTO ACRYL
LAKIER AKRYLOWY MOTORYZACYJNY
Poprawki lakiernicze i konserwacja pojazdów (stal, metale, 
wybrane tworzywa sztuczne).  

• 100% żywica akrylowa
• Bardzo wysoka odporność na UV (trwały kolor bez odbarwień)
• Bardzo krótki czas schnięcia

Pojemność:
  Puszka 500 ml 
Kolor:

SUPER COLOR CYNK SPRAY
CYNK W AEROZOLU
Naprawa uszkodzonych warstw cynkowych w pracach 
blacharskich. Pokrycie ochronne miejsc wiercenia, cięcia  
i zgrzewania. Podkład do instalacji narażonych na okresowe 
działanie wody i niesprzyjających wa runków atmosferycznych. 
Stanowi skuteczną ochronę przed korozją oraz jest odporny na 
temperaturę do +300°C. Dodatkowo tworzy gładką powłokę  
w kolorze ciemnoszarym.

• Wysoka zawartość cynku i związków cynkowych w suchej powłoce
• Skuteczna ochrona przed korozją

Pojemność:
  Puszka 400 ml 
Kolor:

 

CYNK

BEZBARWNY BIAŁY POŁYSK
RAL 9010

CZARNY MAT  
RAL 9005

CZARNY POŁYSK
RAL 9005

ALUMINIOWY
RAL 9006



SUPER COLOR AUTO FELGA
LAKIER AKRYLOWY DO FELG STALOWYCH
Lakierowanie i konserwacja felg, kołpaków, ram, listew  
i tym podobnych elementów ze stali i wybranych tworzyw 
sztucznych. 

• Wysoka odporność na sól, błoto pośniegowe
• Wysoka odporność na UV (trwały kolor bez odbarwień)
• Tworzy termoplastyczną powłokę o zwiększonej odporności na 

uszkodzenia mechaniczne

Pojemność:
  Puszka 500 ml 
Kolor:

SUPER COLOR CYNK ALUMINIUM
CYNK ALUMINIUM W AEROZOLU
Naprawa uszkodzonych warstw antykorozyjnych (spawy, zgrzewy 
i miejsca cięcia). Przemysł, motoryzacja, rzemiosło i inne rodzaje 
działalności, gdzie ocynkowane metale ulegają łatwo zużyciu 
albo uszkodzeniu, np. technika klimatyzacyjna, wentylacyjna, 
grzewcza, rurociągi, budowa maszyn itd. Konserwacja wnęk, 

 Po wymalowaniu kolor powłoki jest optycznie 
równy kolorowi świeżo galwanizowanych metali. Tworzy 
estetyczną warstwę antykorozyjną i jest odporny na temperaturę 
do +250°C.

• Wysoka zawartość związków cynku i aluminium w suchej powłoce
• Tworzy matową powłokę w jasnoszarym kolorze
• Estetyczna dekoracja i skuteczna ochrona przed korozją

Pojemność:
  Puszka 400 ml 
Kolor:

CYNK  
ALUMINIOWY

CZARNY
RAL 9005

SREBRNY 
POŁYSK



SUPER COLOR AUTO ZDERZAK
LAKIER AKRYLOWY DO ZDERZAKÓW
Poprawki lakiernicze i konserwacja zderzaków oraz spojlerów w 
pojaz dach (tworzywa sztuczne, stal, metale).

• Termoplastyczna powłoka o dużej odporności na uszkodzenia
• Wysoka odporność na UV (trwały kolor bez odbarwień)
• Bardzo dobre krycie

Pojemność:
  Puszka 500 ml 
Kolor:

CZARNY  
RAL 9005

SUPER COLOR AUTO BITUM
SPRAY BITUMICZNY DO KONSERWACJI PODWOZIA
Konserwacja podwozia, nadkoli w pojazdach oraz tym  
podobnych miejsc, wystawionych na ciężkie warunki  
eksploatacyjne (stal, metale). 

• Tworzy wodoodporną, antykorozyjną i elastyczną powłokę
• Odporny na spływanie
• Nie wymaga gruntowania

Pojemność:
  Puszka 500 ml 
Kolor:

CZARNY  
RAL 9005


