
prezentacja firmowa 

GDZIE SIĘ STOSUJE

W budownictwie mieszkaniowym do posadzek drewnia-

nych, schodów i okładzin wykonanych z drewna litego i ma-

teriałów drewnopochodnych obłogowanych (w pokojach

dziennych, sypialniach, korytarzach, na schodach). 

JAKIE MAJĄ ZALETY

Lakier do parkietu dwukomponentowy

�Doskonała odporność na uderzenia, zarysowanie i ścieranie

–  polecany na intensywnie eksploatowane powierzchnie

�Odporny na plamy i działanie wody

�Nie żółknie i chroni przed promieniowaniem UV

Lakier do parkietu jednokomponentowy 

�Wysoce odporny na zarysowania i uderzenia – 60% twar-

dości szkła

�Odporny na plamy i działanie wody

�Szybkie twardnienie powłoki

�O nikłym zapachu

Lakier do parkietu formuła niekapiącego żelu

� Lakier w postaci żelu – niekapiący – idealny do malowania

schodów

�Doskonała odporność na uderzenia,

intensywne eksploatowanie i wodę

�Bezzapachowy

�Nie powoduje śliskości parkietu –

zgodny z NF P90106

CHARAKTERYSTYKA

Lakier do parkietu dwukomponen-

towy

� Produkt do stosowania wewnętrz-

nego

� Efekt połysk, jedwabny połysk, sa-

tynowy

�Wydajność: 1 l = 10 m2

� Aplikacja za pomocą pędzla lub

wałka do lakieru

�Czas schnięcia pomiędzy dwiema

warstwami 12 h, całość 48 h

�Czyszczenie narzędzi: rozpuszczalnik do wyrobów nitroce-

lulozowych

Lakier do parkietu jednokomponentowy 

�Produkt do stosowania wewnętrznego

�Efekt połysk, jedwabny połysk, satynowy

�Wydajność: 1 l = 12 m2

�Aplikacja za pomocą pędzla lub wałka do

lakieru

�Szybko schnący. Czas schnięcia pomiędzy

dwiema warstwami 6 h, całość 48 h

�Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa

Lakier do parkietu formuła niekapiące-

go żelu

�Produkt do stosowania wewnętrznego

�Efekt połysk, jedwabny połysk, satynowy

�Wydajność: 1 l = 12 m2

�Aplikacja za pomocą pędzla lub wałka do

lakieru

�Szybko schnący. Czas schnięcia pomiędzy

dwiema warstwami 2 h, całość 24 h

�Czyszczenie narzędzi: woda

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Francja

Dystrybucja: V33 Polska Sp. z o.o.

Sprzedaż lakierów: sieci marketów budowlanych, sklepy

z chemią budowlaną

Aprobaty i certyfikaty: Atesty higieniczne, Aprobata tech-

niczna ITB

Pozostała oferta: olej do parkietu, lakier podkładowy do

parkietu, lazury, impregnaty, lakiery do mebli, bejce, woski,

farby do metalu, patyna, itp.
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