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Jednym z bardziej znanych sposobów zabez-

pieczania posadzek drewnianych jest lakiero-

wanie. V33 oferuje zarówno lakiery rozpusz-

czalnikowe (zgodne z normami LZO 2010) jak 

i wodorozcie czalne, jedno- i dwukomponento-

we, lakiery w elu oraz lakiery podk adowe.

Dzi ki lakierowaniu na pod odze pozostaje po-

w oka lakiernicza (tzw. film), która chroni drew-

no przed cieraniem, zarysowaniami, uderze-

niami, szkodliwym dzia aniem wody i brudu. 

W porównaniu do innych typów zabezpiecze ,

pow oka lakiernicza jest atwa w utrzymaniu 

i nie wymaga wielu zabiegów piel gnacyjnych. 

Chc c podkre li  kolor parkietu lakierowanie 

mo na po czy  z barwieniem pod óg.

Lakier o wysokiej wytrzyma o ci V33 posia-

da 60% twardo ci szk a i mo e by  stosowany 

bezpo rednio na surowe drewno. Nadaje si  na 

wszystkie gatunki europejskie oraz wi kszo

gatunków egzotycznych. Podczas pracy cechu-

je si  bardzo dobr  rozlewno ci  i jest produk-

tem niskozapachowym. Uzyskana pow oka jest 

twarda, odporna na cieranie oraz posiada pi k-

ne, jedwabiste wyko czenie.

Od 2010 roku marka V33 poleca swoim klien-

tom nowo  – bezpodk adowy, akrylowy Lakier 

do parkietu Eco-Protect, który jako jeden z nie-

licznych lakierów na rynku, posiada wiele cer-

tyfikatów ekologicznych. Lakier Eco-protect 

mo e by  nak adany na surowe drewno bez 

obawy o zmian  jego barwy. Otrzymujemy 

efekt naturalnego drewna, a powierzchnia jest 

zabezpieczona przez cieraniem, zarysowa-

niem, zaplamieniem, wilgoci  i brudem. Przy 

w a ciwej konserwacji i piel gnacji, tak pola-

kierowana pod oga b dzie nam s u y a przez 

d ugie lata. 

V33 wprowadzi o równie  na rynek prawdzi-

wie innowacyjny system ochrony powierzch-

ni pod óg drewnianych PLASTOR, który oferu-

je swoim klientom lakiery w tzw. „technologii 

szk a”. Zawarte w ich sk adzie ywice poliw -

glanowe sprawdzi y si  ju  w przemy le lotni-

czym w produkcji szyb samolotowych, tworz c

pow oki bardzo odporne na uderzenia, ciera-

nie oraz zarysowania. Lakiery marki Plastor s

produktami ekologicznymi, wodorozcie czal-

nymi, jedno- oraz dwusk adnikowymi. Marka 

Plastor oferuje swoim klientom podk ady za-

równo na europejskie, jak i egzotyczne gatun-

ki drewna.

Lakier do parkietu PUR T-3 duo jest lakierem 

poliuretanowo-poliw glanowym, dwukom-

ponentowym, który nie przyciemnia drewna, 

a uzyskana pow oka jest odporna na ó kni -

cie. Lakiery te nie oddzia ywaj  negatywnie na 

parkieciarza (certyfikat Eco-label oraz bezpie-

cze stwo zabawek), a bezzapachowa formu a

(niska zawarto  LZO oraz 0% NMP) oraz szyb-

kie schni cie zapewniaj  du y komfort pracy 

i pozwalaj  zako czy  prace lakiernicze w ci -

gu jednego dnia. 

Bardzo popularne sta y si  ostatnio tradycyjne 

metody zabezpieczania pod óg drewnianych.

– olejowanie i woskowanie. Metody te wykorzy-

stuj  naturalne surowce takie jak olej lniany, 

olej tungowy lub woski twarde typu Carnauba. 

V33 posiada w swojej ofercie oleje oparte na 

naturalnych olejach z drzew tungowych (tzw. 

olej chi ski) wzbogacone w ywice uretanowe, 

a tak e oleje rozpuszczane wod .

Olejowanie wykonuje si  poprzez na o enie 

p dzlem lub wa kiem produktu na surowe 

drewno, a nast pnie r czne lub mechaniczne 

zebranie nadmiaru oleju z powierzchni drew-

na. Po wyschni ciu nale y oceni , czy drewno 

zosta o wystarczaj co nasycone olejem – drew-

no musi mie  wygl d matowy, a olej nie mo e

pozosta  na powierzchni. Olejowana pod oga 

jest hydrofobowa (odporna na wod ), odporna 

na cieranie oraz na plamy. 

Olejowanie zabezpiecza drewno od wewn trz, 

drewno oddycha w pomieszczeniu, reguluj c

wilgotno  powietrza. Jedn  z zalet olejowania 

jest kontakt z naturalnym drewnem. Metody 

olejowania i woskowania nie s  te  tak praco-

ch onne i skomplikowane jak lakierowanie, 

i daj  wi ksz  pewno , e prace uda nam si

wykona  szybciej, a efekt ochronno-dekora-

cyjny b dzie zgodny z deklaracj  producen-

ta wyrobu. Renowacja mo e by  wykonywa-

na miejscowo, bez konieczno ci anga owania 

profesjonalisty. Pod ogi zabezpieczone wo-

skami lub olejami wymagaj  jednak wi kszej 

piel gnacji. 
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Ochrona pod óg
drewnianych
Pod oga to wyj tkowy element aran acji ka dego 

wn trza, dlatego tak wa ne jest, aby nada  jej 

odpowiedni charakter oraz dobrze zabezpieczy .

V33 jako specjalista w produkcji rodków do ochrony 

i dekoracji drewna, oferuje szerok  gam  ciekawych 

i innowacyjnych produktów.
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