Норма для дерев’яних підлог
Повний набір продуктів для обробки паркету та дерев’яних підлог

Trae Lyx Floor Cleaners
(миючі засоби)
TRAE LYX HARDWAX PRO FLOOR CLEANER - це екологічно
нешкідливий миючий засіб на водяній основі, призначений
для регулярного миття підлог, що були оброблені TRAE LYX
HARDWAX PRO.
TRAE LYX OLIE EN WAX FLOOR CLEANER являє собою миючий
засіб для регулярного очищення поверхонь, оброблених
олійними або мастичними продуктами, здатне до повного
біологічного руйнування.
TRAE LYX OLIE EN WAX FLOOR CLEANER - це сильний,
дерматологічно нешкідливий та економічний засіб з
приємним свіжим запахом.

Trae Lyx Rustieke Loogbeits
(протрава для підлоги
«Рустикальна»)
TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS - це спеціальна хімічно активна
протрава на водяній основі, призначена для того, щоб
простим способом додати рустикальний вигляд дерев’яним,
зокрема, дубовим, підлогам. Завдяки використанню 6-ти
забарвлень натурального дерева TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS легко комбінувати з різними стилями внутрішньої
обробки.
TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS поставляється у такій колірній
гамі: Дуб натуральний, Дуб закопчений, Дуб протравлений,
Дуб зістарений, Дуб підгорілий, Дуб вивітрений.
Після протравлення підлог TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS,
вони повинні отримати завершальну обробку 1-м шаром
твердої мастики Hardwax Pro Naturel Wit та 1-м шаром
Hardwax Pro Naturel Wit та 1-м шаром матової мастики
Hardwax Pro Mat. Така обробка забезпечує простоту
подальшого догляду за станом підлоги.

Дуб натуральний Дуб посірілий

Дуб закопчений Дуб вивітрений Дуб зістарений Дуб підгорілий

Trae Lyx Hardwax Pro Color
(колірна мастика)

Trae Lyx Hardwax Pro Metallic
(мастика «Металік»)

TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR - це модифіковане воскове
мастичне масло з відмінною зносостійкістю, добрим
наповненням, яке випускається в натуральній колірній гамі:
біла, світло-сіра, старо-сіра, темно-сіра, прокопчений дуб,
горіх, вишневе дерево і чорна. Воскова мастика відрізняється
абсолютно матовим виглядом і відсутністю блиску.

TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC - це також модифіковане
воскове мастичне масло з відмінною зносостійкістю і
добрими властивостями наповнення. TRAE LYX HARDWAX
PRO METALLIC випускається з алюмінієвим або бронзовим
блиском.TRAE LYX HARDWAX PRO METALLIC володіє високим
хімічним і механічним опором і спрощує догляд за станом
підлог.

TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR володіє високим хімічним і
механічним опором і надає паркету або дерев’яній підлозі
рустикальний вигляд, а також легкість подальшого догляду за
її станом.

Білий

Світло-сірий

Дуб прокопчений Горіховий

Поєднання попередньо пофарбованої грунтовки з TRAE LYX
HARDWAX PRO METALLIC дає несподівані результати. Колір,
вибраний на ваш смак, додасть підлозі індивідуальність і
своєрідність. Як ґрунтувальний шар дерево спочатку слід
протравити рустиковою протравою TRAE LYX RUSTIEKE
LOOGBEITS або колірною протравою TRAE LYX KLEURBEITS з
нашої серії лаків.

Зістарений сірий Темно-сірий

Алюміній

Бронзовий

вишневе дерево Чорний

Алюміній у якості додаткового шару поверх TRAE LYX

Бронза в якості додаткового шару поверх TRAE LYX

KLEURBEITS - Чорний (2531) і Каштановий (2536).

KLEURBEITS - Чорний (2531) і Каштановий (2536).

Trae Lyx Hardwax Pro
(тверда мастика)

Trae Lyx Parketolie
(Масло для паркету)

ТRAE LYX HARDWAX PRO MAT - це модифіковане твердомастичне масло з чудовою зносостійкістю, добрими
наповнюючи ми властивостями і високою хімічною і
механічною опірністю. Це матова тверда мастика є матовою
без глянцю. Обробка нею майже не змінює колір дерева,
поверхня зберігає свій природний колір та забарвлення.

Масло для паркету TRAE LYX PARKETOLIE - це професійне
масло з низьким вмістом розчинників, призначене для
просочення необроблених коркових і дерев’яних підлог
внутрішніх приміщень. TRAE LYX PARKETOLIE - це
імпрегнуючий, захисний, брудо- та водовідштовхувальний
засіб.

TRAE LYX HARDWAX PRO MAT ідеально підходить для
остаточної обробки дерев’яних підлог і одночасно служить
для обробки після обробки підлоги продуктами TRAE LYX
HARDWAX PRO COLOR і TRAE LYX RUSTIEKEOOGBEITS.

TRAE LYX AQUA PARKETOLIE з матовим блиском являє собою
екологічно чисте імпрегнуюче масло на водній основі,
призначене для обробки паркету, дерев’яної підлоги і меблів.
TRAE LYX AQUA PARKETOLIE - це масляна емульсія на водяній
основі, екологічно нешкідлива, що представляє альтернативу
паркетним маслам на основі лляної олії.

TRAE LYX PRO NATUREL WIT (натуральний білий) порівнянна
по дії з матовою TRAE LYX PRO MAT, але за рахунок додавання
білого пігменту надає обробленому дереву більш природний
(необроблений) вигляд.

Білий колiр

Натуральний білий

TRAE LYX NATUREL OLIE - це екологічно нешкідливе масло для
імпрегнування паркету, дерев’яної підлоги та меблів. Після
обробки дерева, зберігається природний необроблений
вигляд. Це масло використовується тільки для імпрегнування
необробленого (чистого) дерева, що застосовується для
обробки внутрішніх приміщень.
Тверде мастичне масло з матовим блиском TRAE LYX HARDWAXOLIE ZIJDEGLANS - це високоякісний продукт для
обробки необроблених дерев’яних і пробкових підлог
внутрішніх приміщень. TRAE LYX HARDWAXOLIE ZIJDEGLANS
легко наноситься і додає підлозі гарний вигляд з матовим
блиском. TRAE LYX HARDWAXOLIE ZIJDEGLANS має виняткову
зносостійкість та відмінні водовідштовхувальні властивості.
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Bichemie® Coatings BV
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
Trae Lyx Houtlijn:
тел. +31(0)320 - 28 53 57
факс +31(0)320 - 28 53 50
www.trae-lyx.nl
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Компанія Bichemie Coatings BV є частиною групи компаній

