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Lakiery do parkietów
P R E Z E N TA C J A

Jest to bezbarwny lakier nawierzchniowy produkowany na bazie ¿ywic

poliuretanowych, stosowany do malowania pod³óg i elementów drew-

nianych intensywnie eksploatowanych pomieszczeñ mieszkalnych. 

Lakier ma w³aœciwoœci samowyg³adzaj¹ce w trakcie nak³adania. 

Pod³oga mo¿e byæ wykoñczona na po³ysk, jedwabisty po³ysk lub 

z efektem satynowym. Lakier jest odporny na plamy i dzia³anie œrod-

ków czyszcz¹cych, stanowi skuteczn¹ ochronê przed promieniowaniem

UV i nie ¿ó³knie. Lakier nale¿y rozprowadzaæ pêdzlem, szczotk¹ lub

wa³kiem. Dla uzyskania pe³nego efektu zaleca siê na³o¿enie dwóch

warstw. Produkt dostêpny jest w opakowaniach o pojemnoœci 

1 i 3 l, a jeden litr wystarcza do wykoñczenia 8-10 m2 pod³ogi.

Jest to lakier wodny, bezzapachowy i szybkoschn¹cy. Dziêki kon-

systencji niekapi¹cego ¿elu nadaje siê idealnie na powierzchnie 

pionowe, np. schody. Jest bardzo odporny na œcieranie, uderzenia 

i dzia³anie wody. Znakomicie nadaje siê do malowania parkietów 

w pokojach dziennych, dzieciêcych oraz jadalniach. 

Uzyskana pow³oka nie jest œliska i mo¿e byæ wykoñczona na

po³ysk, jedwabisty po³ysk lub z efektem satynowym. 

Lakier nale¿y nak³adaæ w 2-3 warstwach – pêdzlem, szczotk¹ lub

wa³kiem. Wydajnoœæ z 1 l wynosi do 12 m2. Produkt dostêpny jest

w opakowaniach o pojemnoœci 0,75 i 2,5 l.

Jest to lakier nawierzchniowy produkowany na bazie ¿ywic poliure-

tanowych. Charakteryzuje siê du¿¹ twardoœci¹ oraz odpornoœci¹ na

œcieranie i dzia³anie œrodków chemicznych u¿ywanych w gospodar-

stwie domowym. Dlatego stosowany jest do zabezpieczania pod³óg 

i elementów drewnianych w pomieszczeniach o zwiêkszonym natê¿e-

niu ruchu. Lakier ma w³aœciwoœci samowyg³adzaj¹ce, a po na³o¿eniu

pozostawia powierzchniê bezbarwn¹ z po³yskiem, jedwabistym

po³yskiem lub satynow¹. Jeden litr wystarcza na pomalowanie 12 m2

powierzchni. Lakier mo¿na rozprowadzaæ pêdzlem, szczotk¹ lub

wa³kiem. W celu uzyskania zamierzonego efektu zaleca siê

dwukrotne malowanie powierzchni. Produkt dostêpny jest 

w opakowaniach: 0,75; 2,5 oraz 5 l.

Olej do parkietu – przeznaczony do wykoñczenia i konserwacji

parkietów, pod³óg i schodów wykonanych zarówno z surowego drew-

na nowego, jak i starego. Mo¿e byæ stosowany do nanoszenia na

parkiety wykonane z europejskich i egzotycznych gatunków drewna

– regeneruje oraz chroni drewno przed zarysowaniami, plamami 

i dzia³aniem wody, jego mikroporowatoœæ umo¿liwia drewnu „oddy-

chanie”. £atwy w nak³adaniu i utrzymaniu, nie jest œliski ani t³usty,

po wyschniêciu pozostawia matow¹ pow³okê (czas schniêcia jednej

warstwy 12 h). Pozwala na szybk¹ renowacjê parkietu przez na³o¿enie

pêdzlem kolejnej warstwy (po uprzednim przeszlifowaniu powierzch-

ni). Produkt dostêpny w opakowaniach o poj. 0,75 l i 2,5 l. Przy

wydajnoœci 12 m2/l opakowanie wystarcza na pokrycie 9 lub 36 m2

parkietu. Cena detaliczna brutto: 38,00 z³/0,75 l; 128,00 z³/2,5 l
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INFORMACJE DODATKOWE
Dystrybucja: w sprzeda¿y hurtowej i detalicznej przez oddzia³y

firmy, partnerów handlowych, sklepy i supermarkety

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9002, ISO 14001, Atesty Higieniczne

PZH

Us³ugi: doradztwo techniczne, transport, szkolenia

Pozosta³a oferta:

lazura ochronna o wysokiej odpornoœci, impregnaty do drewna struk-

turalnego i mebli, bejce, lakiery do mebli, boazerii i parkietu, olej do

parkietu

œrodki do usuwania starych pow³ok 

œrodki renowacyjne do parkietów lakierowanych

impregnaty solne

poliuretanowe farby specjalistyczne do pod³óg betonowych

farby i lakiery do metalu, stabilizator rdzy, patyna

wyroby do renowacji drewna: szpachlówki, masy, bejce, woski,

podk³ady ochronne, wata stalowa

woski do parkietów

krem i lakier do poz³oceñ

Lazura ochronna jest produktem wykoñczeniowym spe³niaj¹cym 

3 funkcje jednoczeœnie: impregnuje – zabezpiecza drewno przed

niszcz¹cym dzia³aniem grzybów, dekoruje – barwi drewno 

w 13 odcieniach i chroni drewno przed niekorzystnymi warunkami

pogodowymi oraz promieniowaniem UV. Dodatkowo produkt

zapewnia wodoszczelnoœæ pod³o¿a, co zapobiega powstawianiu

pleœni, a równoczeœnie pozwala drewnu oddychaæ. 

Lazura zapewnia prosty sposób renowacji powierzchni – wystarczy

na³o¿yæ now¹ warstwê bez koniecznoœci usuwania poprzedniej.

Lazurê zaleca siê nak³adaæ dwuwarstwowo pêdzlem lub pistoletem

(rozcieñczyæ do ok. 10%). Produkt dostêpny jest 

w opakowaniach 0,75; 2,5 i 5 l, a jeden litr wystarcza na poma-

lowanie 10-15 m2 powierzchni.

Lazura ochronna do drewna o wysokiej odpornoœci

Zalecana do d³ugotrwa³ej ochrony drewna nara¿onego na

ekstremalne warunki klimatyczne. Doskonale sprawdzi siê jako

ochrona drzwi, oknien, wiêŸby dachowej, okiennic, mebli. 

Mo¿na j¹ nak³adaæ na wszystkie gatunki drewna z wyj¹tkiem

gatunków t³ustych (np. iroko) – zarówno wewn¹trz jak i na

zewn¹trz.

Lazura dostêpna jest w pó³przezroczystych odcieniach oraz jako

pow³oka bezbarwna Mo¿na j¹ nabyæ w nastêpuj¹cych kolorach:

sosna skandynawska, czereœnia, d¹b jasny, sosna oregoñska, d¹b

œredni, d¹b z³ocisty, mahoñ, cedr czerwony, ciemny d¹b, ciemny

orzech, zielony.

Dziêki wysokiej zawartoœci ¿ywic i œrodków chroni¹cych przed

promieniowaniem UV lazura zapewnia d³ugotrwa³¹ ochronê 

drewna – a¿ do 8 lat. Nadaje pod³o¿u odpowiedni¹ wodoodpornoœæ:

zapobiega wsi¹kaniu wody w pod³o¿e i pleœnieniu drewna.

Jest to  produkt tiksotropowy, na bazie ¿ywicy alkidowej – ³atwo siê

rozprowadza i nie tworzy zacieków. 

Produkt dostêpny jest w opakowaniach o pojemnoœci 0,75 i 2,5 l. 

V33 PPolska SSp. zz oo.o.

ul. Przemys³owa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania

tel. 061 894 51 00, faks 061 894 41 41

www.v33.com, e-mail: v33pl@v33.com
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