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Prednosti
 Akrilna osnova
 Hitro sušenje (osnovne barve na dotik suhe že v od 5-9 minutah)
 Odličen oprijem na različne podlage
 Ena pločevinka zadostuje za 2 m2 (en nanos)
 Veliko število barv in izgleda tudi po RAL in različne teh. barve

Glavni načini uporabe
• Barve so primerne za večino površin, kot so:

les, kovina, steklo, keramika, ometi, zid, za vrata, stole,  
pohištvo, okvirje, radiatorje, plovila, strešne obrobe in  
mnoge druge predmete. 

Specialne barve: inox, cink, krom, perla, baker, zlata, zrcalni efekt,..

Pakiranje: 400ml   

SARATOGA Barvni spreji HC in PROF



SARATOGA HC zaščita za stiropor
Prednosti
 Akrilna osnova
 Hitro sušenje (na dotik suha v nekaj minutah)
 Odličen oprijem na polistirol (stiropor)
 Ena pločevinka zadostuje za cca 1 m2 (en nanos)

Glavni načini uporabe
• Zaščitna barva za stiropor v sivi barvi je namenjena 

zlasti za zaščito polistirolnih površin pred barvanjem z
akrilnimi barvamo HC in prof.
Primeren za aranžerstvo, štukature,…

Pakiranje: 400ml   



SARATOGA HC Radiatori
Prednosti
 Akrilna osnova
 Visoka odpornost na temperature do 120 °C)
 Ne porumeni in se ne lušči
 Ena pločevinka zadostuje za cca 1 m2 (en nanos)

Glavni načini uporabe
• HC Radiatori je namenjena barvanju grelnih teles kot so: radiatorji, 
grelniki, cevi do radiatorjev, električne konvektorje, ter vse površine 
in predmete, ki so izpostvljeni toploti
• Nanaša se na hladne ustrezno pripravljene površine v dveh slojih. 
Pred segrevanjem barvane površine se mora barva sušiti vsaj 24 ur!

Pakiranje: 400ml   

NOVO



SARATOGA Cink Sprej
Prednosti
 Cink barva v spreju
 Enostavno hladno galvaniziranje-cinkanje
 Ni potrebno potapljanje predmeta v cinkovo kopel
 Kovinski premaz je zelo odporen vodi in atmosferskim vplivom
 Močan in dolgotrajen oprijem na podlage

Glavni načini uporabe
• Saratoga Cink Sprej je uporaben za ograje in rezervoarje 

kemičnih obratov, jeklene stebre, tesarska dela, cevi, varjene 
spoje, črpalke, ograjne sisteme, držala, rolete, zaboje, itd ...

Pakiranje: 400ml   



Prednosti
 Visoko kakovostna silikonska barva v spreju,
 Odporna na temperaturo do 800 °C,
 Primerna za zelo zahtevne podlage.

Glavni načini uporabe
• Barva je primerna za izpušne sisteme, glave motorjev, radiatorje, 

peči, kotle, pečice, dimne cevi in žare.
Na dotik je barva suha v cca 20 minutah, popolnoma suha je po 24 
ureh

Na voljo je v črni in alu barvi
Pakiranje: 400 ml, 200 ml do odprodaje 

SARATOGA TOCCO sprej odporen na visoke temp.



SARATOGA označevalni spreji TC 
Prednosti
 Akrilna osnova
 Visoko pokrivanje in odličen oprijem,
 Odpornost na drgnjenje,
 Dolgotrajna obstojnost,
 Poseben aplikator omogoča ročno nanašanje in s 

pomočjo vozička

Glavni načini uporabe
• Idealen je za označevanje in razmejevanje skladiščnih 

površin, proizvodnih oddelkov, delavnic športnih centrov, 
parkirišč, cest, gradbišč; za označevanje embalaže, za 
različna inštalaterska dela (elektrika, vodovod, centralne 
napeljave,..) v sektorju hidravlike, za trasiranje in poznejše  
polaganje kanalov in cevi, v mizarstvu primerno za 
označevanje lesa, v gozdu za označevanje poseka,..

Pakiranje: 500ml   



Prednosti
 Direktno nanašanje barve na rjaste podlage
 Direktno nanašanje barve na že pobarvane podlage 
 Nanašanje tudi na rahlo vlažne podlage 
 Za notranje in zunanje aplikacije
 Brez posebne priprave podlag
 Ne vsebuje kroma in svinca
 Dolga življenjska doba premazanih površin
Glavni načini uporabe
• Barva v GELU je namenjena za direkten nanos na 

rjaste in že pobarvane površine.
• S podlag se odstranijo le nenosilni delci 
• Primerno za barvanje kovine, lesa, betona
• Različni izgledi površin (sijaj, saten, kovinski, tolčena kovina) in odtenki barve 
Pakiranje: 750ml

SARATOGA FERNOVUS GEL za rjaste podlage



Prednosti
 Korekturni flomasti z barvo
 Dobra pokrivnost
 Velika odpornost
 Veliko različnih odtenkov

Glavni načini uporabe
• Korekturni flomastri so namenjeni za razna, korekturna dela na  

površinah, za krašenje - aranžiranje, za označevanje,
• Na voljo so v različnih odtenkih in debelinah konic

Pakiranje: 12 kos 

SARATOGA Korekturni flomastri, markerji



SARATOGA Flumaster za korekture (do 180 °C)

Prednosti
 Korekturni flumaster z vsebnostjo barve
 Dobra pokrivnost
 Velika odpornost tudi na temperaturo do 180 °C
 Odporen na vodo in abrezijo (obrabo)

Glavni načini uporabe
• Korekturni flumaster namenjen za razna, korekturna

dela na grelnih telesih (radiatorji), beli tehniki, za  
označevanje, aranžiranje,….  

• Na voljo je v beli barvi

Pakiranje: 16 kos 



SARATOGA Masker
Prednosti
 Velika prekrivna moč le z enim nanosom
 Zagotavlja popolno in homogeno barvno strukturo
 Hitro se suši in v pol ure se lahko prebarva z drugimi  barvami
 Možnost prebarvanja z običajnimi stenskimi barvami

Glavni načini uporabe
• Masker je uporaben za prekritje trdovratnih madežev kot so:  

dim, saje, plesen, vlaga, umazanija, maščoba, črnilo, kreda, 
svinčnik, flumaster in podobno. Blokira madeže in preprečuje, 
da bi se le-ti čez čas ponovno pojavljali. Po cca 30 minutah 
masker lahko prebarvate z običajnimi stenskimi barvami. 

• Na voljo je v beli barvi

Pakiranje: 400ml /12 kos 



Prednosti
 Kakovostna PE folija
 Zložena folija z nameščenim lepilnim trakom ob robu
 Široka uporabnost folije z različnimi dimenzijami

Glavni načini uporabe
• Za zaščito površin pred beležem, prahom oz umazanijo,
• Zaščita prostorov, delov pohištva, oken, tal,..  
Dimenzija zvitkov: 140cm x 33 t.m.

55cm x 20 t.m.
270cm x 16 t.m.

Papir s krep trakom 18cm x 20cm
Folija:  - 100m2 4x25tm, 

- antistatična 120g 4x4tm 
- antistatična 260g 4x4tm

SARATOGA Zaščitna folija-pregrinjala



SARATOGA Čopiči, valjčki
Prednosti
 Kakovostni čopiči Italijanske izdelave
 Mešanica naravnih in umetnih vlaken 80/20
 Ročaji so iz kakovostnega lesa
 Dobro zadržujejo barvo
 Ne razpadajo

Glavni načini uporabe
• Za barvanje z različnimi barvami
• Čiščenje in priprava podlag
Na voljo je tudi radiatorski čopič 
Na voljo sta tudi dve dimenziji valjčkov

Dimenzije: ob izdelku



Prednosti
 Močan osnovni krep papir
 Odličen oprijem na večino površin
 Odporen do temperature 60 °C
 Ni UV obstojen

Glavni načini uporabe
• Zaščita različnih površin pred madeži   

barve (ometi, pleskane površine, okna,  
vrata, opaži,….

• Za etiketiranje
• Za pakiranje

Dimenzije: 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50mm
Na roli je 50m

SARATOGA Lepilni, zaščitni krep trak 



Prednosti
 Ekstra odporen (Washi) papir za čiste in natančne robove,
 Enostavno in čisto odstranjevanje,
 Ne pušča madežev 2 do 3 tedne,
 Omogoča kombinacijo več nanosov barve hkrati,
 Skrajšuje čase med posameznimi nanosi barve,
 Združljiv z vsemi barvami na vodni osnovi in osnovi topil

Glavni načini uporabe
• Zaščita različnih površin pred madeži   

barve (ometi, pleskane, lakirane  površine, štukature, 
okna, beneški omet, omet in štukature,...

Dimenzije: 30 mm
Na roli je 50m

SARATOGA Senzitiv, zaščitni krep trak 



Prednosti
 Specialni zaščitni trak za ostre robove zunaj in znotraj, 
 Enostavno in čisto odstranjevanje v 14 dneh, 
 Odstranjevanje s stekla in aluminija do dva meseca,
 Ne pušča madežev 2 do 3 tedne,
 Združljiv z barvami na vodni osnovi in osnovi topil

Glavni načini uporabe
• Zaščita različnih površin pred madeži barve na 

vratih, oknih, ozadjih, posušenih stenah, pozidavah, 
steklu in aluminiju.

Dimenzije: 25 in 50 mm
Na roli je 50 m

SARATOGA 14 PRO, UV zaščitni krep trak 



Prednosti
 Močna PPL osnovna folija
 Dober oprijem na večino površin
 Možna uporaba z industrijskimi nanašalci

Glavni načini uporabe
• Za pakiranje
• Za povezovanje

Barva: rjava 
Dimenzije: 50 mm
Na roli je 50 m

SARATOGA Embalažni lepilni trak



Prednosti
 Močna osnovna PPL folija
 Prozoren je povsem prosojen
 Pri odvijanju ne povzroča hrupa
 Odličen oprijem na večino površin
 Možna uporaba z industrijskimi nanašalci

Glavni načini uporabe
• Za pakiranje
• Za povezovanje
• Za zaščito tiska

Barva: Transparent, bela
Dimenzije: 50mm
Na roli je 66m
Opcija na roli 132 m, transparent, rjava

SARATOGA Brezšumni lepilni trak



Prednosti
 Izredno močan, armiran lepilni trak
 Odličen oprijem na večino podlag
 Odporen za zunanje in UV vplive
 Širok spekter uporabe

Glavni načini uporabe
• Za popravila in saniranje obstoječih spojev, 
• Za fiksiranje in utrjevanje, 
• Za vezanje, zaščito, omejevanje, spajanje, pritrditev,
• Za označevanje, pakiranje, povezovanje
• Za avtomobile in motorje in še za mnoge druge aplikacije
Barve: siva in črna
Dimenzije: 50mm x 50m in 25m (Črn: 38mm x 25m in 10m)
Na voljo je tudi žepna izvedba, ki vsebuje 5 m.

SARATOGA Ameriški, armirani trak 



Prednosti
 Visoko elastičen, močno lepljiv tesnilni trak
 Odlično lepi in se prilagaja večino podlagam 
 Odporen na zunanje in UV vplive
 Širok spekter uporabe
 Lahko se prebarva

Glavni načini uporabe
• Posebej primeren za tesnjenje vode
• Tesnjenje strešnih žlebov, spojev nadstrešnic, odtočnih cevi 
• Tesnjenje razpok na fasadah steklu 
• Tesnjenje zunaj ali znotraj

Barva: prozorna
Dimenzija: 38 x 1,5 m

SARATOGA Forza sigillante lepilni in tesnilni trak



SARATOGA Opozorilni lepilni trakovi
Prednosti
 Mehek in obenem močen PVC lepilni trak
 Odporen na obrabo in abrazijo
 Enostavno nameščanje traku
 Odličen oprijem na večino površin
 Možna uporaba z industrijskimi nanašalci

Glavni načini uporabe
• Za razmejevanje prostorov
• Za označevanje pohodnih ali povoznih površin
• Za opozarjanje na transportne poti

Dimenzije: 50mm
Na roli je 33 m in 6 rol v paketu



SARATOGA Opozorilni trak
Prednosti
 Nelepljiv rdeče – bel trak
 Mehek in obenem močen PVC trak
 Odporen na obrabo in abrazijo
 Enostavno nameščanje traku

Glavni načini uporabe
• Markiranje začasnih gradbišč
• Zaprtje nevarnih območij
• Označevanje dogodkov 

Dimenzije: 70mm
Na roli je 200 m / 24 v kartonu



Prednosti
 Kakovosten samolepilni aluminijasti trak
 Odličen oprijem na gladke podlage
 Odporen na visoke temperature
 Na voljo v različnih barvah
 Odlično tesni

Glavni načini uporabe
• Za estetsko in funkcionalno tesnjenje dimniških cevi
• Uporaben tudi na drugih podobnih podlagah, 

kjer se zahteva estetski izgled, spojitev, tesnjenje ali
odpornost na temperaturo.

Barve: Alu, Rjava, Črna
Dimenzije: 40mm x 9t.m. 

SARATOGA Lepilni trak za dimne cevi



Prednosti
 Različni trakovi za različne aplikacije
 Osnove od PE do tekstilnih
 Velika moč lepljenja
 Širok spekter uporabe
 Za notranjo in zunanjo uporabo

Glavni načini uporabe
• Za lepljenje različnih manjših predmetov na stene,
• Za keramiko, les, kovino oz za lepljenje talnih oblog, 
• Za popravila in saniranje obstoječih spojev, za folije 

Dimenzije: 19mm x 1,5m, 19mm x 10m, 
Texil: 50mm x 5m, 50mm x 25m

SARATOGA Obojestranski lepilni trakovi
TEXIL



Prednosti
 Izjemna moč dvostranskega lepljenja,
 Primerne za lepljenje na večino podlag,
 Nosilnost ene blazinice je cca 4 kg,
 Takojšnja maksimalna nosilnost,
 Temperaturna obstojnost od -25 do +50ºC,

Glavni načini uporabe
• Primene so za lepljenje različnih ploščic, okvirjev, majhnih 

ročic, kljuk, nosilcev za lončke,… itd, ki se lepijo na kovinske 
podlage, ploščice, plastiko (vključno PE, PVC, ABS in PET), 
steklo, kristal, les, kamen, barvane površine, skratka na 
gladke, ravne zaprto-celične podlage.

Pakiranje: 2 x 4 cm x 10 kos/ 20 kos

SARATOGA FIX-PADS, dvostransko lepilne blazinice



Prednosti
 Izdelani iz EPDM gume, PVC ali PU pene
 Za tesnjenje različno velikih reg na krilih oken
 Tesnilni profili E, P, in ploščati
 Velik spomin trakov
 Kakovostno lepilo

Glavni načini uporabe
• Trakovi so namenjeni tesnjenju med 

okenskimi in vratnimi krili in podboji, 
• Za zagotavljanje tesnosti so na voljo različni profili, ki se 

uporabijo glede na velikost rege,

Dimenzije: 6m x 9x4mm, 6m x 9x5, PU 4x10, 15, 20, 25, 30mm
Pakiranje: 6 t.m. in 4 t.m.

SARATOGA Tesnilni trakovi za okna



SARATOGA Sikur-fix, protizdrsni trakovi
Prednosti
 Močni in robati samolepilni trakovi
 Dober oprijem na različne podlage
 Enostavna namestitev
 Dolga zivljenska doba

Glavni načini uporabe
• Za zaščito proti zdrsu na stopnicah ali gladkih podlagah
• Za zaščito proti zdrsu v kadeh - prozorni

Dimenzije: 25mm x 5 t.m. črna barva
25mm x 18 t.m. črna barva
25mm x 5 t.m. prozorna 



Prednosti
 PVC mehek, ravni ali kotni samolepilni trak
 Ne plesni
 Odporen na kopalniška čistila
 Dober oprijem na gladke površine
 Odlično tesni

Glavni načini uporabe
• Za estetsko in funkcionalno tesnjenje okrog kadi,
• Uporabno tudi za WC školjke 
• Močno lepilo trajno lepi in tesni med keramiko in

različnimi gladkimi podlagami

Dimenzije: 22 mm x 335 cm
10 mm x 300 cm 

SARATOGA Tesnilni trakovi za kopalnice



Prednosti
 Odstrani sivino iz spojev ploščic, 
 Preprečuje rast bakterij, gliv in plesni
 Lahko se čisti in izpira
 Praktičen, vzdržljiv in enostaven za uporabo, 
 Poseben tlačni ventil

Glavni načini uporabe
• Primerno za prenovo fug pri vseh neporoznih keramičnih 

stenskih in talnih ploščicah (ni primerno za naravni kamen in 
terakote).

Barve: Bela
Vsebina: 125 ml

SARATOGA Belilo za fuge



Prednosti
 Zagotavlja trajne rezultate, 
 S časom ne porumeni
 Ni občutljivo na detergente, vročo vodo tudi 100 °C
 Se hitro suši

Glavni načini uporabe
• Primerno za popravilo drobnih razpok in odrgnin na 

gospodinjskih aparatih, omarah, koritih, kopalnih kadeh,  
avtodomih, počitniških prikolicah,...

Barve: Bela
Vsebina: 45 g

SARATOGA Korekturni emajl



Prednosti
 Mazivna aromatizirana tekočina
 Topi rjo in sol
 Ščiti pred vodo, rjo in oksidacijo
 Široka uporabnost izdelka

Glavni načini uporabe
• Razrahlja matice, vijake, svornike, zadrge, ležaje, 

ključavnice in vse mehanske spoje, 
• Odstrani vlago iz električne napeljave, 
• Uporaben je kot mazivno sredstvo za navoje z dolgotrajnim 

delovanjem, 
• Zaščita pred korozijo in oksidacijo. 

Pakiranje 200 ml/24 kos

SARATOGA G.F.O. v spreju



SARATOGA Silikon sprej Univerzal
Prednosti
 Mazivo za boljše drsenje
 Impregnira
 Ščiti pred oksidacijo, staranjem in vodo
 Preprečuje nastanek ledu

Glavni načini uporabe
• Mazanje gibljivih pregibnih delov, površin iz plastike, lesa,  

kovine, kamna in pobarvanih. 
• Preprečuje nastanek ledu na mehanizmih in tečajih
• Primeren je za večino aplikacij, kjer se pričakuje gladko in 

tekoče drsenje podlag med seboj.

Pakiranje 300ml/12 kos



SARATOGA GreenHome Dezinfekcijski dezodorant
Prednosti
 Čisti klimatske in osvežuje klimatske naprave
 Odpravlja neprijetne vonjave
 Zagotavlja popolno higieno vseh cevi in kanalov
 Enostavno za uporabo
 Hitro učinkovanje

Glavni načini uporabe
• Primerno za hišne prezaračevalne ali klimatske naprave

za avtomobile, industrijska vozila, avtobuse, čolne,..

Pakiranje 400 ml /12 kos



SARATOGA Bitumi sprej
Prednosti
 Sprej na osnovi tekočega bitumna
 Zapre in zatesni razpokane površine
 Impregnira pred morebitnim vpijanjem vode
 Ščiti pred trohnenjem
 Zadržuje vodo

Glavni načini uporabe
• Impregniranje strešne kritine iz cementno vlaknenih plošč, strešnikov,  
tegola kritine, žlebov, dimnikov, strešnih svetlobnikov, zbiralnikov za  
vodo, obrob, sten, drenažnih sistemov, razpok v stenah, prezračevalnih
kanalov, okvirjev, trapezne pločevine.

• Za barvanje in zaščito rastlinjakov, fontan, vaz, za zaščito v vodo  
potopljenih površin, pilotov, pomolov in privezov. 

Na voljo je v črni in beli barvi.

Pakiranje 500ml/6 kos



SARATOGA La Terrazza
Prednosti
 Tekoči prozorni premaz
 Zapre pore površin, ki postanejo vodoodbojne
 Enostavno nanašanje

Glavni načini uporabe
• Prozorni premaz je namenjen vsem izpostavljenim 

zunanjim površinam: terasam, balkonom, coklom in 
tlakovcem, tudi že delno poškodovanim. Premaz 
površine naredi vodoodbojne in s tem prepreči 
pronicanje vode v površine ter propadanje teh.

Pakiranje: 1 L



SARATOGA Lepilo/Tesnilo za kamine

Prednosti
 Kakovostno enokomponentno lepilo in tesnilo na silikatni osnovi, 
 Odporno na ekstremno visoke temperature do 1200°C,
 Vsebuje steklena vlakna in ognjeodporne snovi,
 Lepilo zaradi svoje specifike, lahko pride v stik z ognjem

Glavni načini uporabe
• Nepogrešljivo pri pečeh, kaminih, zidanih kuriščih (opeka, beton, kovine)
• Primerno za vse vrste izpuhov.

Barve: Bela in črna
Polnjenje: 420 g



Prednosti
 Močno 2K lepilo na poliesterski osnovi
 Ne vsebuje stirena
 Velika moč lepljenja
 Zelo dober oprijem na različne gradbene podlage
 Uporaba standardne pištole
 CE potrdilo

Glavni načini uporabe
• Namenjeno je lepljenju vijakov, drogov,
• Lepljenje kovinskih konstrukcij na beton, zidove  

in votlo opeko. Z lepljenjem se doseže izjemna nosilna moč.  
Lepilo se zelo hitro strjuje, zato je zelo pomembno upoštevati 
navodila za delo (tabela)
Na voljo so tudi zidni vložki dim: 15x85 in 20x85mm

Pakiranje: 300ml

SARATOGA Forte presa-lepilo za konstrukcije



Prednosti
 Izjemna moč lepljenja
 Ob močnem pritisku leplencev, zelo hitro veže
 Lepilo v gelu omogoča tudi vertikalna lepljenja
 Širok spekter uporabe

Glavni načini uporabe
• Lepi večino sintetičnih materialov, kovine, gumo, pluto, les, 

usnje, kožo, keramiko, porcelan, papir, lepenko,… 
Ni primerno za polietilen, polipropilen, silikone, teflon in 
vetrobranska stekla 

Polnjenje: 3 g, 
V gelu: 3g
Industrijsko pakiranje: 20 g

SARATOGA Sekundna lepila



Prednosti
 Priročna embalaža,
 Ob pravilni izbiri lepila je zagotovljeno kakovostno lepljenje,
 Širok nabor lepil za raznovrstna opravil
Vrste lepil in glavni načini uporabe
• Lepilo za les, pluto in druge podobne podlage. Omogoča lepljenje 

v samo 4minutah.
• Lepilo za gumo, usnje, tkanine, klobučevino, les, laminat,

pločevino in steklo.
• Lepilo za trdo plastiko, ABS, plastiko, pleksi steklo, metakrilat,

poliuretan med seboj in na les, kovino, steklo, iverne plošče, 
beton in druge podlage. Za lepljenje robnih trakov na iverne plošče.

• Lepilo za modeliranje. Za plastiko, les, kovino, keramiko, papir, EPS,
PVC, ABS, SAN, PSB, ASA, PMMA, pleksi steklo, steklo,….

Polnjenje: 25g, 22g, 50ml

SARATOGA lepila za drobna opravila, naredi sam



Prednosti
 Priročna embalaža 
 Velika moč lepljenja
 Pri opciji RAPID lepljenje le v 4 minutah
 Lepila ustvarijo odličen in trajen spoj.

Vrste lepil in glavni načini uporabe
• Univerzalno vinilno, belo lepilo za les, ki postane prozorno
• Hitro vinilno, belo lepilo za les, ki postane prozorno,
• Ekstra vinilno, belo lepilo za les, ki postane prozorno,
• Lepljenje najrazličnejših vrst lesa, furnirja, laminatov, lesnih 

oblog, obrob in ostalih lesnih izdelkov.  

Polnjenje: 100 in 150g 

SARATOGA UNIVINIL Lepila za les



SARATOGA Newstick TOP 
Prednosti
 Kontaktno univerzalno, prozorno lepilo 
 Velika začetna moč lepljenja
 Odpornost na toploto, vremenske vplive in detergente
 Enostavna uporaba.

Vrste lepil in glavni načini uporabe
• Idealno za lepljenje med seboj: plastičnih laminatov, plute, 

preprog, tkanine, gume, usnja, klobučevine, furnirja, trde 
PVC, kartona 

• Lepljenje na trde površine: les, pločevina, steklo, iverne 
plošče, porcelan, keramika, beton in druge podlage 

Polnjenje: 50 in 125g 



SARATOGA Newstick 101

Prednosti
 Kontaktno univerzalno, prozorno lepilo 
 Velika začetna moč lepljenja
 Odpornost na toploto, vremenske vplive in detergente
 Enostavna uporaba.

Vrste lepil in glavni načini uporabe
• Idealno za lepljenje med seboj in na trde površine:   

plastike, kovine, lesonita, naravnih in sintetičnih tkanin, 
poliuretanskih in polieter pen, betona, mavca, ometa, lesa, 
furnirja, vezanega lesa, ivernih plošč in vlaknatih podlag na  
splošno  

Polnjenje: 400g in 850g 



SARATOGA Kontaktno univerzalno lepilo v spreju
Prednosti
 Kakovostno, elastično, kontaktno lepilo
 Hitra, čista in enostavna uporaba
 Velika začetna moč lepljenja
 Uporabno za vse vrste podlag tudi tekstil
 Za notranjo in zunanjo uporabo

Glavni načini uporabe
• Primerno za trajno lepljenje kovine, plastike, lesa, laminata,  

preprog, papirja, kartona in mnogo drugih materialov, ne glede  
na velikost lepljenih podlag.

• Lepilo je primerno tudi za lepljenje robnih trakov na  
oplemenitene plošče 

Polnjenje: 400 ml



SARATOGA Lepilo za stiropor

Prednosti
 Kakovostno belo lepilo na vodni disperziji 
 Brez topil in vonja
 Lahko se brusi in prebarva
 Enostavna uporaba.

Vrste lepil in glavni načini uporabe
• Lepilo je idealno za lepljenje polistirenskih in 

poliuretanskih okvirjev, profilov in rozet, izolacijskih in 
dekorativnih plošč (štukatur) ter polistirenskih stropnih 
elementov na stenah in stropih ter za toplotno izolacijske 
plošče z mineralnimi vlakni. Idealno za notranjost in 
vpojne površine.

Polnjenje: 300 ml 



Prednosti
 Enostavna uporaba
 Primerne za vse standardne električne pištole
 Močan oprijem
 Hitro strjevanje

Glavni načini uporabe
• embaliranje-pakiranje, dekoriranje, domače popravila, 

pomoč pri okraševanju…. 

Pakiranje: - fi12mm x 200 mm 1 kg
- fi12mm x 200 mm 5 kos pakirane
- fi12mm x 200 mm 10 kos pakirane cca 210 gramov 

SARATOGA Lepilne palčke HOT MELT



Prednosti
 Visokokakovostna nevtralna silikonska tesnilna masa
 Nizek modul in visoka elastičnost
 Odporna na zunanje vplive, UV in staranje
 Odličen oprijem na široko paleto podlag, brez prednamaza
 Izredno dolga življenjska doba
 Uporaba za profesionalce

Glavni načini uporabe
• Tesnjenje dilatacijskih reg med poroznimi in ne-poroznimi podlagami, vključujoč beton, 

zid, opeko, aluminij (lakiran, eloksiran, barvan itd.), PVC, steklo, keramiko in večino plastike. 
• Konvencionalna zasteklitev in zatesnitev oken in vrat po obodu pred vremenskimi vplivi.
• Obodni in vezni spoji za aluminijasto, leseno in PVC stavbno pohištvo.
• Tesnjenje transformiranega in obdelanega stekla. Tesnjenje panoramskih sten.
• Tesnjenje pred-izdelanih betonskih enot za stene.

Barve: antracit RAL 7016 in alu RAL 9006 
Polnjenje: 300 ml

Olive Nevtralni silikon C-22 ral

Pinta

NOVO



Prednosti
 Visokokakovostna nevtralna silikonska tesnilna masa
 Visoko odporna na plesnenje
 Odporna na zunanje in UV vplive
 Širok spekter uporabe
 Uporaba za profesionalce

Glavni načini uporabe
• Posebej primerna za raztezne spoje med elementi na     

fasadah, med stenami in tlemi, na stopnicah, za montažne 
plošče, predelne stene, spoji med napeljave in stene,

• Za vodovodne instalacije, 
• Za obrobe in bakrene žlebove, jeklo in pocinkane pločevine, 
Barve: testa di moro
Polnjenje: 300 ml

SARATOGA Nevtralni silikon-krovci



SARATOGA Temperaturno odporne tesnilne mase
Prednosti
 Kakovostna tesnilna masa odporna na visoke temperature do 260°C
 odličen oprijem na steklo, keramiko, jeklo, aluminij, nekatere plastike, les in  

barvane podlage,..
 Hitro se strjuje,
 Kislinska osnova

Glavni načini uporabe
• Primerna za aplikacije pri steklenih vratih pečic, steklih kaminov,
• Lepljenje in pečatenje zlasti pri različnih pečeh in toplotnih napravah, 

prezračevalnih sistemih za ogrevanje, vročih transportnih ceveh, ipd.

Barve: Črna
Polnjenje: 280 ml



SARATOGA Temperaturno odporne tesnilne mase
Prednosti
 Kakovostna tesnilna masa odporna na visoke temperature do 280°C,

kratkotrajno 380°C  
 odličen oprijem na steklo, keramiko, jeklo, aluminij, nekatere plastike, les in  

barvane podlage,..
 Hitro se strjuje,
 Kislinska osnova.

Glavni načini uporabe
• Primerna za aplikacije pri steklenih vratih pečic, steklih kaminov,
• Lepljenje in pečatenje zlasti pri različnih pečeh in toplotnih napravah, 

izpušnih ceveh, motorjih, ipd.

Barve: Rdeča
Polnjenje: 280 ml



SARATOGA Ognjeodporne tesnilne mase
Prednosti
 Kakovostna ognjeodporna akrilna tesnilna masa RF4
 Izpolnjuje preprečevanje požara,
 Razvrščen je v EI 240 pri preskusu požarne odpornosti po EN 

3501-2: 2009
 Ima poročilo o preskusu št. CSI1861FR (preizkus po EN1366-

4: 2010 in EN 1363-1: 2012

Glavni načini uporabe
• Namenjena tesnjenju ne-razteznih spojev v gradbeništvu, kjer 

se zahteva požarna odpornost,
• Posebej primerna za spoje med mavčnimi ploščami
Barve: Bela
Polnjenje: 310 ml



SARATOGA Ognjeodporne tesnilne mase
Prednosti
 Kakovostna ognjeodporna nevtralna tesnilna masa RF4
 Izpolnjuje preprečevanje požara,
 Razvrščen je v EI 240 pri preskusu požarne odpornosti po EN 

3501-2: 2009
 Ima poročilo o preskusu št. CSI1861FR (preizkus po EN1366-

4: 2010 in EN 1363-1: 2012

Glavni načini uporabe
• Za sklepe in raztezne spoje med fasadnimi elementi, montažnimi paneli, 
• Tesnjenje požarnih vrat, prebojev cevi, kablov in vodov skozi stene in tla, 
• Za vse spoje in zasteklitve v gradbeništvu, kjer se zahteva požarna odpornost.
• Posebej primerna za spoje med mavčnimi ploščami
Barve: Siva
Polnjenje: 310 ml



Prednosti
 Visokokakovostna kislinska silikonska tesnilna masa
 Visoko odporen na plesnenje
 Odporen na zunanje in UV vplive
 Širok spekter uporabe
 Preprosta uporaba, majhno pakiranje

Glavni načini uporabe
• Posebej primeren za spoje v kopalnicah, kuhinjah,… 
• Tesnjenje sanitarne keramike, oken,..
• Tesnjenje kuhinjskih korit, delovnih površin,…
• Tesnjenje v področjih s prisotnostjo večje količine vlage

Barve: prozorna
Polnjenje: 280 ml

SARATOGA Sanitarni silikon Antimuffa



Prednosti
 Specialna silikonska tesnilna masa
 Preprečuje naselitev gnezdenja pticam
 Vsebuje repelent, ki le odganja ptice 
 Ne škoduje pticam ali njihovemu razmnoževanju
Odporen na zunanje in UV vplive

Glavni načini uporabe
• Posebej primeren za tesnjenje razpok okenskih polic,

balkonskih ograj, kipov, keramičnih ploščic,….

Barve: prozorna
Polnjenje: 270 gr

SARATOGA VOLA VIA – silikon proti pticam



Prednosti
 Visokokakovostna kislinska silikonska tesnilna masa
 Visoko odporen na plesnenje
 Odporen na zunanje in UV vplive
 Širok spekter uporabe
 Preprosta uporaba, majhno pakiranje

Glavni načini uporabe
• Posebej primeren za spoje v kopalnicah, kuhinjah,… 
• Tesnjenje sanitarne keramike, 
• Tesnjenje kuhinjskih korit, delovnih površin,…
• Tesnjenje v področjih s prisotnostjo večje količine vlage

Barve: Ledeno bela, prozorna
Polnjenje: 90 ml

SARATOGA Bianco-san silikon za kopalnice



Prednosti
 Visokokakovostna kislinska silikonska tesnilna masa
Odporna na visoko temperaturo (do 260 st.C)
 Odlično tesni
 Širok spekter uporabe
Preprosta uporaba, majhno pakiranje

Glavni načini uporabe
• Posebej primeren za spoje pri sistemih klimatizacije,    

ogrevanja, 
• Stikov cevi za transport tekočin,
• Tesnjenje električnih naprav, likalniki, pečice,..
• Tesnjenje v področjih s temperaturo do 260 st.C

Barve: rdeča (RAL 3013)
Polnjenje: 90 ml

SARATOGA Temperaturno odporni silikon



SARATOGA silikon- Universale
Prednosti
 Univerzalna silikonska tesnilna masa na acetatni osnovi
 Visoko raztezna tesnilna masa
 Odlična odpornost na zunanje vplive
 Širok spekter uporabe
 Preprosta uporaba, majhno pakiranje

Glavni načini uporabe
• Idealna tesnilna masa za lepljenje in tesnjenje 
• Za univerzalno uporabo, 
• Za neporozne podlage, kot so keramika, steklo, aluminij, 

jeklo, nekatere plastike, les in pobarvane podlage

Barve: Črna RAL 9005
Polnjenje: 60 ml 



SARATOGA PE penasto polnilo (Joint-filler) 
Prednosti
 PE Polnilo z zaprtocelično strukturo
 Tesni in dilatira različne rege in površine 
 Učinkovita podlaga za tesnjenje s tesnilnimi masami
 Preprosta uporaba, majhno pakiranje

Glavni načini uporabe
• PE Joint filler je uporaben pri različnih dilatacijah v  

gradbeništvu
• Kot podlaga ustrezne oblike za tesnjenje z različnimi 

tesnilnimi masami, 
• Primerno za fuge od 6 – 10 mm

Dimenzija: fi 10 mm
Pakiranje: 5 m 



Prednosti
 Tesnilno sredstvo za cevi v obliki niti iz 100% P.T.F.E., 
 Ni nevaren za zdravje in nima omejitve roka trajanja,
 Odporen na fungicidno in bakterijsko rast ali mikrobiološke 

organizme, umazanijo, ne oksidira,
 Vedno ostane voljan in mehak,
 Na vsebino cevi nima nikakršnega vpliva,
 Enostavno nameščanje tesnila s 360 st. rezilom
 Odporen na temperaturo od - 200 do + 240 ºC 
Glavni načini uporabe
• Twineflon nit je namenjena za tesnjenje spojev cevi.   

Zamenjuje vsa druga tesnilna sredstva in vlaknasta tesnila.   
Nit se navije na pripravljen navoj le v prvi tretjini, zato je  
poraba občutno nižja.

Navitje: 175m 

SARATOGA Twineflen



SARATOGA Pasta lavamani

Prednosti
 Učinkovita pasta za čiščenje rok 
 Izdelana iz površinsko aktivnih snovi in naravnih mil 
 Ohranja mehke roke
 Ščiti kožo pred rdečico, pokanjem in luščenjem  

zaradi prisotnosti glicerola in beljakovin
 Popolna odsotnost jedkih snovi

Vrste lepil in glavni načini uporabe
• Idealni detergent za čiščenje rok, vsakršne umazanije 

Polnjenje: 750 in 5000 ml



Prednosti
 Ekološke kocke za kurišča, kjer se pripravlja hrana
 Visoko vnetljive in vzdržljive klasične bele kocke 
 Izjemno učinkovito čistilo za kaminska stekla
 Poleno za čiščenje kamina in dimnika

Glavni načini uporabe
• Vžigalne ekološke kocke so primerne zlasti za kurišča,

kjer se pripravlja hrana, bele pa za vsa ostala. Tako za 
pripravo ognja v kaminu ali naravi, ni več potrebno  
pripraviti drobnih trsk  

• Čistilo za kamine izjemno učinkovito odstranjuje zapečene 
• Sajaste madeže na notranji strani kurišč
• Čistilno poleno je namenjeno odstranjevanju saj in umazanije 
kurjenja v kaminih, pečeh in dimnikih
Pakiranje: - Ekološke kocke 64 kos, 

- Bele 40 kos
- Čistilo za kaminska stekla 400ml
- Čistilno poleno 1 kos

SARATOGA Falo program za kamine

Opcija,
Ni na zalogi



Prednosti
 Naravna regulacija vlage v prostorih
 Brez uporabe elektrike
 Služi lahko tudi kot osvežilec zraka
 Ne moteča naprava

Glavni načini uporabe
• Primeren za prostore, kjer se prekomerno 

zadržuje vlaga in je želja po izsušiti zraka  
v prostorih. Uporaben za dom, pisarne, 
laboratorije, barke, avtodome, kemp
prikolice,…

Vsebina: Plastična posoda z rešetastim dnom in 
450g hidroskopične soli
Posebej je dobavljivo polnilo različnih vonjev 450g

SARATOGA Absorber vlage



Prednosti
 Visoka kakovost proizvodov
 Šest plastna armirana cev 36 AT
 Nastavki iz kakovostne ABS plastike
 Gumirani nastavki in hitre spojke
 Varovalo spojk proti snemanju (lock)
 Kakovostne namakalne naprave z od 8-18 šobami
 Kombinirani vozički za vrtne cevi
Glavni načini uporabe
• Armirane cevi, spojke, šobe in namakalne naprave so 

primerne tako za domačo, kot profesionalno uporabo, 
na vrtu, pranje vozil, namakanje, v gradbeništvu,..

Dimenzije:1/2, 5/8, 3/4” 
Pakiranje: Cevi 15, 25, 50m

SARATOGA Vrtni program



Prednosti
 Strech PE folija
 Velika, nekajkratna razteznost
 Velika moč folije
 Velika sprijemnost folije

Glavni načini uporabe
• Za lepljenje različnih manjših predmetov na stene,
• Strech folija je namenjena pakiranju in ovijanju manjših  

paketov.
• S svojo veliko, nekajkratno razteznostjo omogoča  

kakovostno pakiranje.
• Na voljo so plastične ročke za nameščanje folije

Dimenzija zvitkov: 10 cm x cca 100 tm

SARATOGA Strech folija 



Prednosti
 Izdelane iz 100% tekstilne celuloze
 Velika vpojnost brisač
 Se ne razpusti prehitro
 Ne pušča sledov
 Na roli je najmanj 800 lističev

Glavni načini uporabe
• Zaradi izjemne kakovosti in čvrstosti so brisače uporabne

na mnogo področjih: za hišna opravila, v delavnicah, 
različnih proizvodnjah, restavracijah, šolah, domovih za 
ostarele,….

Pakiranje: dve roli po 800 lističev

SARATOGA Papirnate brisače



Prednosti – vrste - velikosti
 Kakovostne delovne rokavice iz različnih materialov
 Rokavice iz lateksa brez pudra 37501 002 velikost S, M, L, XL
 Rokavice iz poliuretana Bele 37512  002, velikost 9, 10
 Rokavice iz poliuretana Črne 37513 003, velikost 9, 10

Glavni načini uporabe
• Latex: za kemično in farmacevtsko industrijo, za frizerje, domačo 

rabo, za kratek stik z živili (razen kislih živil, maščob in alkoholov)
• Poliuretan: primerne za natančno manipulacijo v elektronski  

SARATOGA Delovne rokavice

Lateks

Poliuretan

Poliuretan



SARATOGA Zaščita toplote
Prednosti
 Kakovosten penasti panel obdan z odbojno prevleko 
 Velik prihranek pri energiji
 Odporen na temperaturo
 Enostavna namestitev

Glavni načini uporabe
• Izdelek je namenjen preprečitvi vpijanja

toplote v konstrukcije za grelnimi telesi.
Tako toplota bolje prodira v prostor.

Dimenzije: 100cm x 70cm za eno grelno telo, radiator 



SARATOGA Filtri za nape
Prednosti
 Kakovostni filtri za različne namene 
 Enostavna uporaba

Glavni načini uporabe
• Na voljo so beli univerzalni filtri za kuhinjske nape in 

karbonski filtri za avtomobilsko prezračevanje, akvarije,
in kuhinjske nape. 

Dimenzije beli: 45 x 95 cm
Dimenzija karbonskih:  55 x 105 cm



SARATOGA Podložke samolepilne
Prednosti
 Ščitijo pred poškodbami površin 
 Enostavna namestitev
 Močno lepilo
 Na voljo je veliko različnih dimenzij

Glavni načini uporabe
• Podložke iz filca so namenjene za zaščito nog omar, stolov, da 
te ne poškodujejo tal parketa, vinila ali drugih mehkejših talnih 
oblog in drsijo po tleh. Podložke iz gume so namenjene 
podobnim namenom le da so protizdrsne.  
• Prozorne podložke so namenjene za mehko zapiranje vrat 
omaric, za distanco ali za zaščito predmetov pred udarci ob tla 
ali druge predmete.



SARATOGA Zaščitna podloga iz klobučevine
Prednosti
 Kakovostna klobučevina z nameščeno folijo 
 Možnost večkratne uporabe
 Zadrži tekočine
 Ne drsi 
Enostavna uporaba

Glavni načini uporabe
• Zaščitna podloga je primerna za različne aktivnosti pri prenovi 
prostorov v stanovanjih ali poslovnih prostorih. Za zaščito pred 
beležem, manjšimi gradbenimi posegi, montažo pohištva,…
Dimenzije: 100 cm x 10 m 



SARATOGA Mega stop zaščita za prtljažmik
Prednosti
 Kakovostni material
 Podloga iz nedrsečega materiala
 Univerzalna uporaba

Glavni načini uporabe
• Zaščitna podloga je namenjena za različne vrste 

prtljažnikov, ki zaščiti originalno tekstilno podlogo pred 
umazanijo, tekočinami in prahom

Dimenzije: 100 x 120 cm 



Prednosti
 Večnamenska polietilenska ponjava, 
 Obrobljena z aluminijastimi očesi za fiksiranje
 Nepremočljiva in pralna
 Odporna na UV žarke 

Glavni načini uporabe
• Uporabna je za splošno pokrivanje
• Pokrivanje lesa ali drugega kmetijskega materiala tudi za 

čolne, motorna vozila, pohištvo in veliko drugih materialov

Barve: Zelena
Teža: 90 g/m2
Velikosti: 2x3m, 3x4m, 3x5m, 4x5m

SARATOGA Ponjave za pokrivanje blaga



SARATOGA Namizni prti (NOVO)

Prednosti
 Kakovostni namizni PVC prti
 Optimalna debelina in prilagodljivost prtov
 Ne vsebujejo škodljivih snovi
 Izdelani v Evropi

Glavni namen uporabe
• Primerni so za estetsko ali zaščitno pokrivanje

miz in delovnih površin v notranjosti ali  
zunanjosti direktno na podlage ali na že  
obstoječe prte

Barve in vzorci: na voljo je veliko različnih vzorcev
Dimenzije rol: 140/160 m x 20/30 m



SARATOGA Gotovi komarniki
Prednosti
 Kakovostni mreža
 Možnost zaščite oken ali vrat
 Enostavna namestitev s pomočjo ježkov ali lepila

Glavni namen uporabe
• Komarniki so namenjeni učinkoviti zaščiti pred 

Vdorom komarjev v stanovanja. S pravilno in 
natančno namestitvijo je efekt 100%

Barve: Bela in črna
Dimenzije: 150 x 180cm

2 x 75 x 250cm



Prednosti
 Lepila sta izdelana iz modificiranega škroba
 Na voljo sta dva lepila za različne obremenitve
 Lepilo v prahu pripravljeno za mešanje z vodo
 Priprava lepila v samo v nekaj minutah

Glavni načini uporabe
• Lepilo 123G je primerno za lažje tapete za papir, tapete in 

lahek vinil, največ 300g/m2. 
• Lepilo 124V je primerno za težje tapete iz papirja, vinilnih 

oblog z vzorci, z ali brez podlage papirja, vinilnih s podlago 
TNT, oblog v TNT brez podlage in ekspandiranih

Polnjenje 123G: 200 g
Polnjenje 124V: 250 g

SARATOGA Lepilo za tapete
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