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Lakiery do parkietów

PODŁOGI,  SCHODY

Jest to bezbarwny lakier nawierzchniowy produkowany na bazie żywic poliuretano-
wych, stosowany do malowania podłóg i elementów drewnianych intensywnie eks-
ploatowanych pomieszczeń mieszkalnych. Lakier ma właściwości samowygładzają-
ce w trakcie nakładania. Podłoga może być wykończona na połysk, jedwabisty po-
łysk lub z efektem satynowym. Lakier jest odporny na plamy i działanie środków czysz-
czących, stanowi skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV i nie żółknie. La-
kier należy rozprowadzać za pomocą pędzla, szczotki lub wałka. Dla uzyskania peł-
nego efektu zaleca się nałożenie dwóch warstw. Produkt dostępny jest w opakowa-
niach o pojemności 1 i 3 l, a jeden litr wystarcza do wykończenia 8-10 m2 podłogi.

Jest to lakier wodny, bezzapachowy i szybko schnący. Dzięki konsystencji nieka-
piącego żelu nadaje się idealnie na powierzchnie pionowe, np. schody. Jest bar-
dzo odporny na ścieranie, uderzenia i działanie wody. Znakomicie nadaje się do
malowania parkietów w pokojach dziennych, dziecięcych oraz jadalniach. Uzyska-
na powłoka nie jest śliska i może być wykończona na połysk, jedwabisty połysk lub
z efektem satynowym. 
Lakier należy nakładać w 2-3 warstwach – pędzlem, szczotką lub wałkiem. Wydaj-
ność z 1 l wynosi do 12 m2. Produkt dostępny jest w opakowaniach o pojemności
0,75 i 2,5 l.

Jest to lakier nawierzchniowy produkowany na bazie żywic poliuretanowych. Cha-
rakteryzuje się dużą twardością oraz odpornością na ścieranie i działanie środków
chemicznych używanych w gospodarstwie domowym. Dlatego stosowany jest do
zabezpieczania podłóg i elementów drewnianych w pomieszczeniach o zwiększo-
nym natężeniu ruchu. Lakier ma właściwości samowygładzające, a po nałożeniu
pozostawia powierzchnię bezbarwną z połyskiem, jedwabistym połyskiem lub sa-
tynową. Jeden litr wystarcza na pomalowanie 12 m2 powierzchni. Lakier można roz-
prowadzać za pomocą pędzla, szczotki lub wałka. W celu uzyskania zamierzonego
efektu zaleca się dwukrotne malowanie powierzchni. Produkt dostępny jest w opa-
kowaniach: 0,75; 2,5 oraz 5 l.

Olej do parkietu – przeznaczony do wykończenia i konserwacji parkietów, podłóg 
i schodów wykonanych zarówno z surowego drewna nowego, jak i starego. Może być
stosowany do nanoszenia na parkiety wykonane z europejskich i egzotycznych ga-
tunków drewna – regeneruje oraz chroni drewno przed zarysowaniami, plamami i dzia-
łaniem wody, jego mikroporowatość umożliwia drewnu „oddychanie”. Łatwy w nakła-
daniu i utrzymaniu, nie jest śliski ani tłusty, po wyschnięciu pozostawia matową po-
włokę (czas schnięcia jednej warstwy 12 h). Pozwala na szybką renowację parkietu
przez nałożenie pędzlem kolejnej warstwy (po uprzednim przeszlifowaniu powierzch-
ni). Produkt dostępny w opakowaniach o poj. 0,75 l i 2,5 l. Przy wydajności 12 m2/l
opakowanie wystarcza na pokrycie 9 lub 36 m2 parkietu. Cena detaliczna brutto:
38,00 zł/0,75 l; 128,00 zł/2,5 l
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