Lakiery i oleje do parkietów marki HartzLack®.
sprawią, że Państwa podłoga będzie właściwie chroniona i będzie pięknie wyglądała
przez lata.

Lakierowanie

Lakierowanie jest zabiegiem
polegającym na wytworzeniu ochronnej powłoki na
powierzchni drewnianej podłogi. Zabezpiecza ona przed
zabrudzeniami, oraz jest odporna na zarysowania i udary
mechaniczne. Najlepsze efekty można uzyskać stosując
lakiery oparte na czystej żywicy poliuretanowej
(rozpuszczalnikowe – np. HartzLack® Super Strong lub
wodorozcieńczalne np. HartzLack® APU-2). Receptura
lakierów marki HartzLack® oparta jest właśnie o wyżej
wymienioną żywicę dając gwarancje końcowego efektu.

Linia lakierów wodorozcieńczalnych - pewne mocne lakiery
a przy tym bezpieczne i przyjazne w użytkowaniu.
Profesjonalny, wodorozcieńczalny system lakierowania
składa się z następujących produktów:
HartzLack APU-2 Professional – to nowej generacji, dwu
komponentowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy

wodorozcieńczalny, przeznaczony do lakierowania
parkietów i innych podłóg drewnianych narażonych na
silne obciążenia mechaniczne.

Cechy szczególne: najwyższa
odporność na ścieranie, udar i zarysowania, wysoka
odporność na chemikalia i wodę, powierzchnia nie ulega
żółknięciu pod wpływem światła, bezwonny, bezpieczny i
przyjazny dla środowiska, Hartzlack APU-2 Professional
został uznany przez ekspertów z Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Parkieciarzy za najlepszy produkt do
profesjonalnych zastosowań w parkieciarstwie oraz
otrzymał godło PRODUKT WYKONAWCY 2009.
HartzLack APU-1 Classic – jednoskładnikowy
poliuretanowy lakier do parkietów idealny do podłóg
drewnianych oraz schodów. Lakier może być stosowany
zarówno do popularnych gatunków drewna, jak również
drewna egzotycznego oraz powierzchni korkowych.
HartzLack AGround – przeznaczony jest do gruntowania
parkietów, podłóg drewnianych oraz schodów. Zapobiega
ciemnieniu drewna po nałożeniu lakieru
nawierzchniowego, a także zwiększa jego wydajność.
Lakier A Ground polecany jest do stosowania pod lakiery
nawierzchniowe HartzLack APU-2 Professional oraz APU1 Classic.
Emulsja Polish (w wersji połyskowej i półmatowej) –

przeznaczona jest do pielęgnacji parkietów lakierowanych,
posadzek marmurowych, granitowych, terakoty, glazury i
lastriko a także wykładzin PCV wewnątrz pomieszczeń.

Klasyczny, rozpuszczalnikowy system lakierowania marki
HartzLack®

HartzLack
SuperStrong – jednoskładnikowy poliuretanowy lakier
nawierzchniowy przeznaczony do pomieszczeń o silnym
natężeniu ruchu. Występuje w wersji połyskowej i
półmatowej. Jego cechy szczególne to bardzo wysoka
twardość, najwyższa odporność na ścieranie, udar i
zarysowania. Lakier charakteryzuje się bardzo wysoką
odpornością na chemikalia i wodę.

HartzLack PU Sprint – szybkoschnący poliuretanowy
lakier nawierzchniowy przeznaczony do pomieszczeń
narażonych na bardzo wysokie obciążenia mechaniczne.
Zastosowanie tego produktu wyraźnie skraca czas prac
parkieciarskich związanych z lakierowaniem.

HartzLack NC Ground – lakier podkładowy przeznaczony
pod HartzLack SuperStrong oraz HartzLack PU Sprint,
wnika w drewno tworząc warstwę ochronną, nie wpływa
na zmianę barwy drewna, poprawia przyczepność lakieru
nawierzchniowego.
HartzLack NC Egzotenground – lakier podkładowy
przeznaczony na drewno egzotyczne. Lakier zapobiega
powstawaniu plam i przebarwień.
Olejowanie

Olejowanie
podłogi jest tradycyjnym i sprawdzonym rodzajem
końcowej obróbki powierzchni drewna. Olej w
przeciwieństwie do lakieru wnika w głąb drewna,
kompleksowo zabezpieczając mikropory w nim zawarte.
Oleje nie tworzą na powierzchni drewna powłoki dzięki
czemu podłoga zyskuje na naturalnym wyglądzie. Oleje
oprócz funkcji ochronnej doskonale podkreślają rysunek

drewna. HartzLack® ma w swojej ofercie naturalne oleje
dopasowane do wymagań każdego klienta do zastosowań
zarówno wewnątrz (parkiety, podłogi drewniane) jak i na
zewnątrz(tarasy, meble ogrodowe). Przy doborze
właściwego produktu ważne jest podanie wykonawcy
docelowego przeznaczenia pomieszczenia, które będzie
zabezpieczone olejem.

Profesjonalny system olejowania podłóg drewnianych marki
HartzLack®

System oparty jest na dwóch olejach, których receptury
zostały dostosowane do różnych warunków użytkowania
oraz na prawdziwej rewelacji – znakomitym olejowosku
zawierającym miękki wosk Carnuba; powstał w ten sposób
produkt dający znakomite, naturalne zabezpieczenie w
każdych warunkach.

Hartzlack WX-1 – Perfect Finish Oil - naturalny olejowosk
do podłóg drewnianych
WX-1 jest odpornym, wysokowydajnym olejowoskiem o
100 % zawartości ciał stałych, przeznaczonym do
zastosowania na podłogach drewnianych. Olej wchłania się
głęboko w drewno i wzmacnia jego naturalne barwy. Wosk
dodatkowo chroni powierzchnię podłogi i umożliwia
uzyskanie satynowego połysku po wypolerowaniu. WX-1
jest najdoskonalszym rozwiązaniem zabezpieczającym,
które sprosta większości wyzwań przed jakimi stawiana
jest podłoga drewniana. Gwarantuje perfekcyjną ochronę i
piękny efekt.
Hartzlack EX-1 – Extreme Finish Oil - olej do podłóg
drewnianych bardzo intensywnie użytkowanych
EX-1 jest szczególnie odpornym olejem przeznaczonym do
podłóg bardzo intensywnie użytkowanych,
wyprodukowanym ze zmodyfikowanych żywic
naturalnych oraz szybko schnących olejów. EX-1 nie
zawiera ołowiu oraz innych trujących metali ciężkich,
dioksyn oraz formaldehydów. Niezastąpiony w
intensywnie użytkowanych obiektach publicznych.

Hartzlack HS-1 – Deep Finish Oil - naturalny olej do
podłóg drewnianych o głębokiej penetracji
HS-1 jest olejem o zawartości powyżej 90% ciał stałych i
praktycznie nie zawiera rozpuszczalników. Olej
produkowany jest na bazie naturalnych odnawialnych
olejów i żywic. Zalety HS-1 potwierdziły się w wielu
miejscach zastosowania, jak wnętrza mieszkalne, galerie i
restauracje. HS-1 to odporna na użytkowanie podłoga
pozwalająca na łatwą pielęgnację.
HartzLack – inne produkty

HartzLack® to również głęboko penetrujące impregnaty
do drewna, oleje zewnętrzne, lakierobejce, farby
dekoracyjne i produkty uzupełniające. Dzięki nowoczesnej
recepturze, dużej skuteczności działania i trwałości zyskały
one wysokie uznanie wśród klientów. Chcesz wiedzieć
więcej wejdź na stronę
UWAGA!!! Jeżeli szukacie Państwo sprawdzonych,
markowych produktów do zastosowań w dziedzinie
parkieciarstwa, posiadacie zakład parkieciarski lub
prowadzicie sprzedaż parkietu zapraszamy do współpracy.

