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Prezentacja firmowa

Lakier do parkietu
jednokomponentowy
Jest to lakier nawierzchniowy produkowa-

ny na bazie ¿ywic poliuretanowych. Cha-

rakteryzuje siê du¿¹ twardoœci¹ oraz od-

pornoœci¹ na œcieranie i dzia³anie œrodków

chemicznych u¿ywanych w gospodarstwie

domowym. Dlatego stosowany jest do za-

bezpieczania pod³óg i elementów drewnia-

nych w pomieszczeniach o zwiêkszonym

natê¿eniu ruchu. Lakier ma w³aœciwoœci

samowyg³adzaj¹ce, a po na³o¿eniu pozo-

stawia powierzchniê bezbarwn¹ z po³y-

skiem, jedwabistym po³yskiem lub satyno-

w¹. Jeden litr wystarcza na pomalowanie

12 m2 powierzchni. Lakier mo¿na rozpro-

wadzaæ pêdzlem, szczotk¹ lub wa³kiem.

W celu uzyskania

zamierzonego

efektu zaleca siê

dwukrotne malo-

wanie powierzch-

ni. Produkt dostêp-

ny jest w opakowa-

niach: 0,75; 2,5

oraz 5 l. 

Lakier do parkietu
– formu³a niekapi¹cego ¿elu
Jest to lakier wodny, bezzapachowy i szyb-

koschn¹cy. Dziêki konsystencji niekapi¹ce-

go ¿elu nadaje siê idealnie na powierzch-

nie pionowe, np. schody. Jest bardzo od-

porny na œcieranie, uderzenia i dzia³anie

wody. Znakomicie nadaje siê do malowa-

nia parkietów w pokojach dziennych, dzie-

ciêcych oraz jadalniach. 

Uzyskana pow³oka nie jest œliska i mo¿e

byæ wykoñczona na po³ysk, jedwabisty po-

³ysk lub z efektem satynowym. 

Lakier nale¿y nak³adaæ w 2-3 warstwach

– pêdzlem, szczot-

k¹ lub wa³kiem.

Wydajnoœæ z 1 l

wynosi do 12 m2.

Produkt dostêpny

jest w opakowa-

niach o pojemnoœci

0,75 i 2,5 l. 

Lakier do parkietu 
dwukomponentowy
Jest to bezbarwny lakier nawierzchniowy

produkowany na bazie ¿ywic poliuretano-

wych, stosowany do malowania pod³óg i ele-

mentów drewnianych intensywnie eksplo-

atowanych pomieszczeñ mieszkalnych. 

Lakier ma w³aœciwoœci samowyg³adzaj¹ce

w trakcie nak³adania. Pod³oga mo¿e byæ wy-

koñczona na po³ysk, jedwabisty po³ysk lub

z efektem satynowym. Lakier jest odporny na

plamy i dzia³anie œrodków czyszcz¹cych, sta-

nowi skuteczn¹ ochronê przed promieniowa-

niem UV i nie ¿ó³knie. Lakier nale¿y rozpro-

wadzaæ pêdzlem, szczotk¹ lub wa³kiem. Dla

uzyskania pe³nego efek-

tu zaleca siê na³o¿enie

dwóch warstw. Produkt

dostêpny jest w opako-

waniach o pojemnoœci

1 i 3 l, a jeden litr wy-

starcza do wykoñczenia

8-10 m2 pod³ogi.

Olej do parkietu
Olej do parkietu – przeznaczony do wykoñ-

czenia i konserwacji parkietów, pod³óg

i schodów wykonanych zarówno z surowego

drewna nowego, jak i starego. Mo¿e byæ sto-

sowany do nanoszenia na parkiety wykonane

z europejskich i egzotycznych gatunków

drewna – regeneruje oraz chroni drewno

przed zarysowaniami, plamami i dzia³aniem

wody, jego mikroporowa-

toœæ umo¿liwia drewnu

„oddychanie”.

£atwy w nak³adaniu

i utrzymaniu, nie jest œliski

ani t³usty, po wyschniêciu

pozostawia matow¹ pow³o-

kê (czas schniêcia jednej

warstwy 12 h). Pozwala na

szybk¹ renowacjê parkietu przez na³o¿enie

pêdzlem kolejnej warstwy (po uprzednim

przeszlifowaniu powierzchni). Produkt do-

stêpny w opakowaniach o poj. 0,75 l i 2,5 l.

Przy wydajnoœci 12 m2/l opakowanie wystar-

cza na pokrycie 9 lub 36 m2 parkietu.

Cena detaliczna brutto: 38,00 z³/0,75 l;

128,00 z³/2,5 l.

V33 POLSKA Sp. z o.o.

ul. Przemys³owa 18 

62-069 Zakrzewo k/Poznania

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

www.v33.pl 

e-mail: v33pl@v33.com

Firma V33 jest producentem lakierów, lazur

ochronnych, impregnatów a tak¿e bejc. 

W ofercie firmy znajduj¹ siê równie¿ wyroby

do renowacji i pielêgnacji drewna.

Lakiery do parkietów
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