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HQS КВАЛИТЕТ И ТЕХНОЛОГИЈА

HQS нуди широк асортиман на производи во спреј, кои се продукт на технологијата и производството на 
италијанските лидери за боја, кои успешно работат повеќе од три децении.

Благодарение на врвната технологија и на развојот на нашите тинтометрички системи, HQS ја гарантира 
соодветноста на RAL боите (delta +/- 0.2). Благодарение на високите стандарди за квалитет при 
производството, HQS боите може да траат со години, без да добијат жолт сјај, без да го променат тонот на 
бојата, и пред се, без да се одлепат од подлогата на која се нанесени.

Без CFC
Целокупниот асортиман на HQS е без CFC и е еколошки за животната средина затоа што се користат 
исклучиво пигменти без метали.

Во што е разликата?
За да се подобри прецизноста во распрскувањето и за да се намали растекувањето на бојата, HQS 
производите имаат различен притисок од останатите слични производи за да го олесни користењето и за 
да му овозможи на корисникот да го менува обемот на распрскување и за да постигне подобри 
декоративни резултати.

Совети за користење
Пред да се нанесат HQS производите, проверете дали површината за прскање е чиста и дека нема траги 
од корозија. За некои материјали како на пример пластика, пожелно е да се нанесе HQS подлога (прајмер) 
на површината. Пожелно е да прска со преклопени движења, и да се прска во пократки интервали. 
Препорачуваме да држите растојание од најмалку 20-25 cm од објектот кој се бои. Нема потреба од 
брзање!

Сушење
HQS се суши, за околу 15 до 20 минути, а тоа најмногу зависи од материјалот на подлогата и секако од 
температурата на околната средина. Премачканите површини да се остават да се исушат најмалку 4-5 часа, 
за да се постигнат потрајни резултати.

Материјали
Видови на материјали за површини за нанесување на HQS:
Железо – Челик – ПВЦ – Дрво - Алуминиум

Покривност
Со едно пакување на боја HQS во пакување од 400ml може да покриете површина од 2 метри квадратни.



Оваа професионална акрилна боја е 
дизајнирана за поправки по дома или за 
премачкување. 
Достапна е во широк спектар на RAL бои во 
сјајна или во мат верзија. Погодна е за 
нанесување на било какви површини: метал, 
челик, пластика, дрво итн.  Се одликува со 
брзо сушење и многу лесно нанесување.

АКРИЛНА БОЈА



SIGNAL
WHITE

YELLOW
SULFUR

YELLOW
ZINC

CADMIUM
YELLOW

TRAFFIC
YELLOW

SIGNAL
YELLOW

GOLDEN
YELLOW

CHROME
YELLOW

YELLOWISH
ORANGE

BROWN
ORANGE

RED
OXIDE

YELLOW
SAFFRON

PASTEL
ORANGE

PURE
ORANGE

SIGNAL
ORANGE

TRAFFIC
RED

FLAME
RED

SIGNAL
RED

RUBY BROWN
RED

CLEAR
PINK

ROSE RASPBERRY HEATHER
PURPLE

TRAFFIC
PURPLE

SIGNAL
PURPLE

BLUE
LILAC

OCEAN
BLUE

PURPLE
PURPLE

YELLOW
GREEN

PALE
GREEN

GREEN
MIGNONETTE

TURQUOISE
BLUE

BLUE
WATER

EMERALD
GREEN

MINT
GREEN

SPRING
GREEN

MOSE
GREEN

PASTEL
BLUE

LUMINOUS
BLUE

SKY
BLUE

BRILLIANT
BLUE

TRAFFIC
BLUE

SIGNAL
BLUE

GENTIAN
BLUE

GREENISH
BLUE

SAPPHIRE
BLUE

COBALT
BLUE

MATT CLEAR

GLOSSY CLEARGRAYISH
WHITE

LIGHT
GRAY

GRAY
AGATE

GRAY
STONE

BEIGE
GRAYISH

GRAY
STONE

ALUMINUM DARK
GRAY

SILVER
GRAY

WHITE GRAY
BEIGE

GRAY
MOUSE

GRAY
BLUE

GRAY
IRON

GRAY
GRAPHITE

GRAY
ANTHRACITE

DARK
GRAY

GRAY
BROWN

BLACK

MAGENTA RED
WINE

WHITE CREAM
WHITE

PEARL
WHITE

LIGHT
IVORY

IVORY
YELLOW

YELLOW
SAND

BROWN
TERRACOTTA

DEER
BROWN

BROWN
WALNUT

BROWN
CHOCOLATE

Наведените RAL тонови на боја се постојано достапни и се најпродавани. 
Широкиот спектар на HQS се состои од многу повеќе RAL тонови кои може да 

се произведат на барање на клиентите.
Црната и белата боја се исто така достапни во мат верзија.

Било која боја можете да ја направите мат доколку додадете од чистата мат боја. 

ЗАГАРАНТИРАНОСТ НА ТОНОТ 100%

RAL
СПЕКТАР НА БОИ



Бојата за ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ е дизајнирана 
да се справи со температури до максимум 500 °C 
без да настане било каква промена во тонот на 
нанесената боја. 

Овие бои се идеални за рерни, печки, шпорети, 
ауспуси на автомобили и мотоцикли, како и за 
сите други метални површини кои се изложени на 
високи температури до 500 °C.

GRAY BLACK WHITE RED ALUMINUM

БОЈА ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ



БОЈАТА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ претставува спектар 
од декоративни бои кои се состојат од ливчести 
пигменти. Овие производи се идеални за Божиќно 
украсување, или за специјални декоративни цртежи за 
да им се даде превез на оригиналност во однос на 
другите објекти во околината.

СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА ВНАТРЕШНИ ПРОСТОРИИ

GOLD SILVER COPPER BRONZE

БОЈА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ



ФЛУОРЕСЦЕНТНАТА БОЈА е боја во спреј која 
идеална за украсување на било какви површини 
со неонска -флуоресцентна боја. Тоа им дава 
светлина и видливост на површините на поголемо 
растојание во темнина.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
ЗА ДА СЕ ДОБИЕ НЕОНСКИ ЕФЕКТ
ПОВРШИНАТА МОРА ДА БИДЕ БЕЛА

YELLOW FUCHSIA LIGHT BLUE

GREEN ORANGE RED

ФЛУОРЕСЦЕНТНА БОЈА



Бојата за маркирање е идеална за градилишта, згради, за 
водоинсталатери, електричари и особено за ознаки на 
автопатишта. 

Дизајнирани се за трасирање правци, броеви, натписи, и 
било што друго што треба да стои на површини од бетон, 
камен, метал, и синтетички материјали како што се подлоги 
за фудбал и за тенис. 

Овој спреј поседува вентил со отвор од 360 ° и може да се 
користи и во превртена положба без да има пад во 
притисокот или распрскувањето. Дополнително спрејот 
поседува и сигурносно капаче.

YELLOW

NEON ORANGE NEON BLUE

RAL 1003

RAL 5017 WHITE BLACK

NEON FUCHSIA NEON RED

GREEN FLUO

RAL 3000 RAL 2003

БОЈА ЗА МАРКИРАЊЕ



Сјајна МЕТАЛИК боја со метализирани честички.

Бојата е на акрилна база со висока покривност и со 
многу кратко време за сушење.

Може да се нанесе на било каква површина и дава 
посебен специфичен ефект со вистински 
оригинален сјај.

SILVER BLUE BACK PURPLE YELLOW GREEN RED

МЕТАЛИК БОЈА



Бојата против кородирање е лесна за нанесување и 
е со голема покривност а се користи за заштита на 
железни материјали.

Помага за создавање основа погодна за 
нанесување на друга боја. 

Се препорачува да се користи само за спречување 
на корозија.

WHITE GRAY RED

БОЈА ПРОТИВ КОРОДИРАЊЕ



БОЈАТА НА БАЗА НА ЦИНК се одликува 
со голема антикорозивна моќ особено 
на површини од железо, и го спречува 
кородирањето.  

Благодарение на високото ниво на 
покривност, може да се користи за 
било каква површина за да се постигне 
вистински ефект на површина од цинк.

БОЈА НА БАЗА НА ЦИНК



ОСНОВНАТА БОЈА ЗА ПЛАСТИКА е  
чиста боја погодна за пластични 
површини за да им се зголеми 
прилепувањето на финалната боја. 

Го зголемува врзувањето на финалната 
боја на пластичната површина.

ОСНОВНА БОЈА ЗА ПАСТИКА



Наменета за мали електрични 
уреди во домаќинството.

Идеална е за покривање на 
одредени делови или за целосно 
премачкување на било каков уред 
во домаќинството: машина за 
перење или за сушење алишта, 
машина за миење садови, 
фрижидер.

ALUMINUM WHITE

EПОКСИДНА БОЈА ЗА УРЕДИ



Оваа епоксидна боја е наменета за површини во 
санитарија.

Погодна е за покривање на делови или за 
целосно премачкување на било која сјајна 
површина. 

Идеална е за бањи, кади, туш кабини и други 
слични санитарни елементи.

EПОКСИДНА БОЈА ЗА САНИТАРИЈА



Перфектна боја за поправка или за целосно 
премачкување на железни, алуминиумски 
или челични радијатори. 

Отпорна е на гребнатини, како и на алкохол 
или на силни детергенти.

Останува чисто бела со текот на годините. 

Отпорна е на средни и високи температурни 
промени на радијаторите.

БОЈА ЗА РАДИЈАТОРИ



Оваа основна боја е погодна за површини од дрво 
или од камен. На површините им дава одлично 
својство на лепливост при нанесување на 
финалната боја.

Ја зголемува адхезијата на финалната боја. 

Се нанесува одлично, брзо се суши.

ОСНОВНА БОЈА ЗА ДРВО И КАМЕН



Бојата за алуминиумски фелни служи на 
тркалата да им даде ефект на вистински 
алуминиум. 

Изработена е за премачкување на фелни или 
на капаци за фелни од било какви 
материјали.

Дава одличен сјај и отпорни се на гребење.

ALUMINUM

БОЈА ЗА АЛУМИНИУМСКИ ФЕЛНИ



ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ – УНИВЕРЗАЛЕН 4 во 1

Овој производ е погоден за подмачкување на било 
какви механички делови, запчаници, шарки, спојки, 
преносни системи, ланци, завртки и навртки. 
Дава добра намасленост и одлична лепливост кон 
металната површина. 

Навлегува во најмалите пукнатини, покривајќи ја 
површината со подмачкувач и заштитен слој кој штити 
од кородирање. 

Отпорен е на вода и има мал површински напон. Дури и 
во најекстремните овозможува долготрајност на 
подмачкувачот со што се избегнуваат можни дефекти 
на деловите.

СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА ВООБИЧАЕНИ
И НЕВООБИЧАЕНИ ПОПРАВКИ

ЗАШТИТЕН ПОДМАЧКУВАЧ



Ова е производ кој овозможува 
одлично подмачкување и заштита. 

Наменет е за запчаници, шрафови, 
спојки, шарки, ланци, преносни 
системи и за целокупната механичка 
индустрија.

Формулиран е да ги задржи своите 
карактеристики со тек на времето и 
отпорен е на оксидирање.

Отпорен е на температури 
од -20 ° c до + 130 ° c.

ЛИТИУМСКИ
ПОДМАЧКУВАЧ



Дистрибутер за МК

Контакт
info@baucentar.com.mk

Веб Страница
www.baucentar.com.mk

karmenbaucentar

АЛАТИ БАУЦЕНТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Качанички Пат бр.250, Скопје

Тел. 02 30 96 030


