Aplikacja
wałkiem

Wydajnosc
10/15 M2/L

Szlifowani
4H

Shniecie 1H
20ºC-65%Rh

Mycie
woda

Aplikacja
wałkiem

Wydajnosc
10/15 M2/L

GRUNTY

NAWIERZCHNIE

Primer
Professional

Elite Professional

- Zalecany do bardzo wymagających procesów
- Nadaje drewnu czysty i naturalny kolor, oraz uwydatnia jego
naturalne piękno
- Nie stwarza problemów z przebarwieniami
- Dobra odporność na żółknięcie
- Doskonała przyczepność do drewna
- Doskonały do szlifowania (na szlifierkach orbitalnych i
wibracyjnych), również przy wyższych prędkościach
- Dwukomponentowy, idealny do szybkich aplikacji
- Wysoka odporność na taniny w problematycznych gatunkach
drewna, nawet w przypadku ich akumulacji
- Idealny do barwionych procesów
- Dostępny również w wersji białej:
PRIMER PROFESSIONAL WHITE

SZPACHLE

Przemalowanie
8H

Mycie
woda

ZALECANE PROCESY

		
- Dwukomponentowy
- Kapitalny do zastosowań domowych i publicznych, z powodu
jego wyjątkowej odporności oraz certyfikatów.
- Doskonała odporność na ścieranie metodą Tabera (PE-28, po
25 c.) oraz (EN14904, CS-10/500g/ 1000 c.).
- Wysoki współczynnik tarcia EN14904 (hale sportowe).
		
- Klasa 3 współczynnika tarcia (UNE 12633, CTE). Doskonała
ochrona drewna egzotycznego, takiego jak: ipe, cumaru, itp.,
dzięki jego doskonałej wytrzymałości i odporności na
uderzenia.
- Produkt z europejskim certyfikatem Ecolabel.
- Niesamowita przyczepność do różnych gatunków drewna
- Jego najbardziej wyjątkową cechą jest działanie barierowe
		
przed przebarwieniami
- Doskonała odporność na żółknięcie
- Dostępny w następujących połyskowości: MATT, SEMI-MATT,
SATIN, SEMI-GLOSS, GLOSS.

konwencjonalne)

- Bardzo wydajny proces

- Profesjonalny dwukomponentowy system aplikacji
- Zaawansowany produkt w doskonałej cenie
- Bardzo dobra odporność mechaniczna i na żółknięcie
PODKŁAD
LAKIER

Primer PROFESIONAL

3x ELITE

2x ELITE PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

+ złoto-brazowy

Podłogi
pełne
życia

SPORT (Obiekty Sportowe)

DOMOWY (Zastosowanie

+ naturalny

Sektor DIY

- Dla poszukujących powierzchni o wysokiej odporności na
ścieranie, anty-poślizgowość, oraz na uderzenia
- Jasne odcienie drewna
- Dopuszczony do stosowania w obiektach sportowych
PODKŁAD

Primer PROFESSIONAL

LINIA

Sport Line

LAKIER

2 x ELITE PROFESSIONAL
Lepsza odporność na uderzenia i
przyczepność

Lakiery do parkietu

		

Professional
Nature

Plast
- Produkt jednokomponentowy.
- Bezwonny.
- Nie powoduje zmiany koloru trocin
- Łatwy w aplikacji na dużych powierzchniach Odpowiedni do wypełniania szczelin i
pęknięć do 2 mm
- Nie kurczy się.
- Świetny stosunek jakości do ceny
.

Schniecie
1H

INTENSYWNY (Obiekty Publiczne)
- Bardzo wydajny proces
- Dla poszukujących powierzchni o wysokiej odporności na

- Przyswajalny olej naturalny o właściwościach lakieru
PROFESIONAL
- Nanoszenie: 3 warstwy tego samego produktu z katalizatorem
		
Hardener SK

Schniecie
24H

ścieranie, anty-poślizgowość, oraz na uderzenia.
- Spełnia wymogi prawa budowlanego (specyfikacja
techniczna).

Aplikacja
Szyszczenie Białym
Płutnem lub Polerka Spirytusem

- Zakres kolorów bazujący na olejach zaprojektowanych
specjalnie do barwienia podłóg drewnianych
- Jednolity kolor przy aplikacji wielkopowierzchniowej
- Nie pozostawia śladów łączenia
- Bezwonna aplikacja ze zredukowaną emisją
rozpuszczalników - KOLORY: Biały Ivory, Wenge, Szary,
Kasztanowy

- Najlepsze rozwiązanie do twardych gatunków drzewa
egzotycznego takich jak: Ipe-Lapacho, Cumaru, itp.
- Doskonała odporność na uderzenia, zadrapania, itp.

PODKŁAD

Primer PROFESSIONAL

PODKŁAD

LAKIER

2x ELITE PROFESSIONAL

LAKIER

+ złoto-brązowy

OLEJE

Oil

EGZOTYKI (Drewno Egzotyczne)

+ naturalny

3 x ELITE PROFESSIONAL

Lepsza odporność na
uderzenia i przyczepność

Lepsza odporność na uderzenia i przyczepność

			

-

		

-

NATURALNY

BARWIONY (Barwienie Drewna)

- Doskonała ochrona drewna przy zachowaniu jego
naturalnego wyglądu

- możliwość zmiany oryginalnego koloru drewna na
półprzeźroczyste lub kryjące odcienie kolorów

PODKŁAD

PROCES

LAKIER

3 x PROFESSIONAL NATURE

KOLOR
PODKŁAD

Półprzeźroczysty
OIL

IRUKOL (solvent)

Primer PROFESSIONAL

LAKIER

Kryjący
2 X Primer
PROFESSIONAL
+ COLOUR PIGMENT

2 x ELITE PROFESSIONAL

PONIEWAŻ DOMY SĄ TWORZONE PO TO ABY W NICH ŻYĆ
iki PARKET stworzony został specjalnie do podłóg i parkietów drewnianych, aby chronić je
przed zarysowaniami, śladami po obcasach i środkami chemicznymi.

Jednokomponentowe

Dwukomponentowe

www.irurenagroup.com

www.anmarservice.pl

tel. (22) 380-74-05

Aplikacja
wałkiem

Wydajnosc
10/15 M2/L

Schniecie 1H
20ºC-65%Rh

Szlifowanie
4H

Mycie
woda

Aplikacja
wałkiem

Wydajnosc
10/15 M2/L

GRUNTY

NAWIERZCHNIE

Primer
Professional

Elite Professional

- Zalecany do bardzo wymagających procesów
- Nadaje drewnu czysty i naturalny kolor, oraz uwydatnia jego
naturalne piękno
- Nie stwarza problemów z przebarwieniami
- Dobra odporność na żółknięcie
- Doskonała przyczepność do drewna
- Doskonały do szlifowania (na szlifierkach orbitalnych i
wibracyjnych), również przy wyższych prędkościach
- Dwukomponentowy, idealny do szybkich aplikacji
- Wysoka odporność na taniny w problematycznych gatunkach
drewna, nawet w przypadku ich akumulacji
- Idealny do barwionych procesów
- Dostępny również w wersji białej:
PRIMER PROFESSIONAL WHITE

SZPACHLE

Przemalowanie
8H

Mycie
woda

		
- Dwukomponentowy
- Kapitalny do zastosowań domowych i publicznych, z powodu
jego wyjątkowej odporności oraz certyfikatów.
- Doskonała odporność na ścieranie metodą Tabera (PE-28, po
25 c.) oraz (EN14904, CS-10/500g/ 1000 c.).
- Wysoki współczynnik tarcia EN14904 (hale sportowe).
		
- Klasa 3 współczynnika tarcia (UNE 12633, CTE). Doskonała
ochrona drewna egzotycznego, takiego jak: ipe, cumaru, itp.,
dzięki jego doskonałej wytrzymałości i odporności na
uderzenia.

SPORT (Obiekty Sportowe)

DOMOWY (Zastosowanie
konwencjonalne)
- Profesjonalny dwukomponentowy system aplikacji
- Zaawansowany produkt w doskonałej cenie
- Bardzo dobra odporność mechaniczna i na żółknięcie
PODKŁAD
LAKIER

- Niesamowita przyczepność do różnych gatunków drewna
- Jego najbardziej wyjątkową cechą jest działanie barierowe
		
przed przebarwieniami
- Doskonała odporność na żółknięcie
- Dostępny w następujących połyskowości: MATT, SEMI-MATT,
SATIN, SEMI-GLOSS, GLOSS.

Primer PROFESIONAL

3x ELITE

2x ELITE PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

+ złoto-brazowy

Podłogi
pełne
życia

- Bardzo wydajny proces

+ naturalny

Sektor DIY

- Dla poszukujących powierzchni o wysokiej odporności na
ścieranie, anty-poślizgowość, oraz na uderzenia
- Jasne odcienie drewna
- Dopuszczony do stosowania w obiektach sportowych
PODKŁAD

Primer PROFESSIONAL

LINIA

Sport Line

LAKIER

2 x ELITE PROFESSIONAL
Lepsza odporność na uderzenia i
przyczepność

Lakiery do parkietu

		

Professional
Nature

Plast
- Produkt jednokomponentowy.
- Bezwonny.
- Nie powoduje zmiany koloru trocin
- Łatwy w aplikacji na dużych powierzchniach Odpowiedni do wypełniania szczelin i
pęknięć do 2 mm
- Nie kurczy się.
- Świetny stosunek jakości do ceny
.

Schniecie
1H

Schniecie
24H

Aplikacja
Czyszczenie Białym
Płutnem lub Polerka Spirytusem

OLEJE

Oil
- Gama kolorów bazujących na olejach zaprojektowanych
specjalnie do barwienia podłóg drewnianych
- Jednolity kolor przy aplikacji wielkopowierzchniowej
- Nie pozostawia śladów łączenia
- Bezwonna aplikacja ze zredukowaną emisją rozpuszczalników
- KOLORY: Biały Ivory, Wenge, Szary, Kasztanowy

INTENSYWNY (Obiekty Publiczne)
- Bardzo wydajny proces
- Dla poszukujących powierzchni o wysokiej odporności na

- Lakier PROFESIONAL o właściwościach podobnych do oleju
naturalnego
- Posiada niski współczynnik poślizgu
		
- Doskonała ochrona drewna egzotycznego, takiego jak ipe,
coumaru itp., osiągana dzięki wysokiej wytrzymałości na
pracę drewna i odporności na uderzenia
- Doskonała przyczepność do każdego rodzaju drewna
- Wyróżnia się efektem bariery przed niepożądanymi
przebarwieniami.
- Doskonała odporność na żółknięcie.
- Nanoszenie: 3 warstwy tego samego produktu z katalizatorem
Hardener SK
			

ścieranie, anty-poślizgowość, oraz na uderzenia.
- Spełnia wymogi prawa budowlanego (specyfikacja
techniczna).

EGZOTYKI (Drewno Egzotyczne)
- Najlepsze rozwiązanie do twardych gatunków drzewa
egzotycznego takich jak: Ipe-Lapacho, Cumaru, itp.
- Doskonała odporność na uderzenia, zadrapania, itp.

PODKŁAD

Primer PROFESSIONAL

PODKŁAD

LAKIER

2x ELITE PROFESSIONAL

LAKIER

+ złoto-brązowy

+ naturalny

3 x ELITE PROFESSIONAL

Lepsza odporność na
uderzenia i przyczepność

Lepsza odporność na uderzenia i przyczepność

-

		

-

NATURALNY

BARWIONY (Barwienie Drewna)

- Doskonała ochrona drewna przy zachowaniu jego
naturalnego wyglądu

- możliwość zmiany oryginalnego koloru drewna na
półprzeźroczyste lub kryjące odcienie kolorów

PODKŁAD

PROCES

LAKIER

3 x PROFESSIONAL NATURE

KOLOR
PODKŁAD

Półprzeźroczysty
OIL

IRUKOL (solvent)

Primer PROFESSIONAL

LAKIER

Kryjący
2 X Primer
PROFESSIONAL
+ COLOUR PIGMENT

2 x ELITE PROFESSIONAL

PONIEWAŻ DOMY SĄ TWORZONE BY W NICH ŻYĆ
Jednokomponentowe

Dwukomponentowe

iki PARKET został stworzony specjalnie do podłóg i parkietów drewnianych, chroniąc je
przed zarysowaniami, śladami po obcasach i chemikaliami.

www.irurenagroup.com

www.anmarservice.pl

Aplikacja
wałkiem

Wydajnosc
10/15 M2/L

Szlifowani
4H

Shniecie 1H
20ºC-65%Rh

Mycie
woda

Aplikacja
wałkiem

Wydajnosc
10/15 M2/L

Schniecie
1H

Przemalowanie
8H

Mycie
woda

GRUNTY

ZALECANE PROCESY

Primer
Professional

Elite Professional

- Zalecany do bardzo wymagających procesów
- Nadaje drewnu czysty i naturalny kolor, oraz uwydatnia jego
naturalne piękno
- Nie stwarza problemów z przebarwieniami
- Dobra odporność na żółknięcie
- Doskonała przyczepność do drewna
- Doskonały do szlifowania (na szlifierkach orbitalnych i
wibracyjnych), również przy wyższych prędkościach
- Dwukomponentowy, idealny do szybkich aplikacji
- Wysoka odporność na taniny w problematycznych gatunkach
drewna, nawet w przypadku ich akumulacji
- Idealny do barwionych procesów
- Dostępny również w wersji białej:
PRIMER PROFESSIONAL WHITE

SZPACHLE

SPORT (Obiekty Sportowe)

DOMOWY (Zastosowanie
konwencjonalne)
- Profesjonalny dwukomponentowy system aplikacji
- Zaawansowany produkt w doskonałej cenie
- Bardzo dobra odporność mechaniczna i na żółknięcie
PODKŁAD
LAKIER

Podłogi
pełne
życia

- Bardzo wydajny proces

Primer PROFESIONAL

3 x ELITE

2 x ELITE PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

+ naturalny odcień drewna

Sektor DIY

- Dla poszukujących powierzchni o wysokiej odporności na
ścieranie, anty-poślizgowość, oraz na uderzenia
- Jasne odcienie drewna
- Dopuszczony do stosowania w obiektach sportowych
PODKŁAD

Primer PROFESSIONAL

LINIA

Sport Line

LAKIER

2 x ELITE PROFESSIONAL
Lepsza odporność na uderzenia i
przyczepność

Lakiery do parkietu

		

Professional
Nature

Plast
- Produkt jednokomponentowy.
- Bezwonny.
- Nie powoduje zmiany koloru trocin
- Łatwy w aplikacji na dużych powierzchniach Odpowiedni do wypełniania szczelin i
pęknięć do 2 mm
- Nie kurczy się.
- Świetny stosunek jakości do ceny
.

		
- Dwukomponentowy
- Kapitalny do zastosowań domowych i publicznych, z powodu
jego wyjątkowej odporności oraz certyfikatów.
- Doskonała odporność na ścieranie metodą Tabera (PE-28, po
25 c.) oraz (EN14904, CS-10/500g/ 1000 c.).
- Wysoki współczynnik tarcia EN14904 (hale sportowe).
		
- Klasa 3 współczynnika tarcia (UNE 12633, CTE). Doskonała
ochrona drewna egzotycznego, takiego jak: ipe, cumaru, itp.,
dzięki jego doskonałej wytrzymałości i odporności na
uderzenia.
- Produkt z europejskim certyfikatem Ecolabel.
- Niesamowita przyczepność do różnych gatunków drewna
- Jego najbardziej wyjątkową cechą jest działanie barierowe
		
przed przebarwieniami
- Doskonała odporność na żółknięcie
- Dostępny w następujących połyskowości: MATT, SEMI-MATT,
SATIN, SEMI-GLOSS, GLOSS.

INTENSYWNY (Obiekty Publiczne)
- Bardzo wydajny proces
- Dla poszukujących powierzchni o wysokiej odporności na

- Przyswajalny olej naturalny o właściwościach lakieru
PROFESIONAL
- Nanoszenie: 3 warstwy tego samego produktu z katalizatorem
		
Hardener SK

Schniecie
24H

ścieranie, anty-poślizgowość, oraz na uderzenia.
- Spełnia wymogi prawa budowlanego (specyfikacja
techniczna).
Primer PROFESSIONAL

PODKŁAD

Aplikacja
Szyszczenie Białym
Płutnem lub Polerka Spirytusem

2 x ELITE PROFESSIONAL

LAKIER

+ naturalny odcień drewna

OLEJE

Oil
- Zakres kolorów bazujący na olejach zaprojektowanych
specjalnie do barwienia podłóg drewnianych
- Jednolity kolor przy aplikacji wielkopowierzchniowej
- Nie pozostawia śladów łączenia
- Bezwonna aplikacja ze zredukowaną emisją
rozpuszczalników - KOLORY: Biały Ivory, Wenge, Szary,
Kasztanowy

EGZOTYKI (Drewno Egzotyczne)
- Najlepsze rozwiązanie do twardych gatunków drzewa
egzotycznego takich jak: Ipe-Lapacho, Cumaru, itp.
- Doskonała odporność na uderzenia, zadrapania, itp.

PODKŁAD

3 x ELITE PROFESSIONAL

LAKIER

Lepsza odporność na
uderzenia i przyczepność

Lepsza odporność na uderzenia i przyczepność

			

-

		

-

NATURALNY

BARWIONY (Barwienie Drewna)

- Doskonała ochrona drewna przy zachowaniu jego
naturalnego wyglądu

- możliwość zmiany oryginalnego koloru drewna na
półprzeźroczyste lub kryjące odcienie kolorów

PODKŁAD

PROCES

LAKIER

3 x PROFESSIONAL NATURE

KOLOR
PODKŁAD

Półprzeźroczysty
Bejca
rozpuszczalnikowa

OIL

PRIMER PROFESSIONAL

LAKIER

Kryjący
2 x PRIMER
PROFESSIONAL
+ barwnik

2 x ELITE PROFESSIONAL

PONIEWAŻ DOMY SĄ TWORZONE BY W NICH ŻYĆ
Jednokomponentowe

Dwukomponentowe

iki PARKET został stworzony specjalnie do podłóg i parkietów drewnianych, chroniąc je
przed zarysowaniami, śladami po obcasach i chemikaliami.

www.irurenagroup.com

www.anmarservice.pl

