
PORADNIK

OchrOna i dekOracja 
podłóg drewnianych



V33
PARTNEREM W TROSCE  
O ŚRODOWISKO

Troska o środowisko i nasze zdrowie 
to najważniejsze cele, jakie od wielu 
lat przyświecają działalności Grupy 
V33. W związku z tym, V33 ma 
następujące priorytety:

Ochrona zdrowia naszych 
konsumentów poprzez 
wprowadzanie produktów, które 
są zgodne z naturą człowieka 
i środowiska.

ochrona środowiska poprzez 
oszczędne wykorzystywanie 
bogactw naturalnych i ekologiczne 
gospodarowanie odpadami. 
Kształtowanie proekologicznych 
postaw wśród konsumentów 
poprzez przedstawienie prostych 
i przejrzystych informacji 
dotyczących przeznaczenia 
i stosowania produktów. 

innowacyjność naszych produktów 
jest jednym z kluczowych czynników 
sukcesu, jaki V33 odnosi od ponad 
50 lat. 

gwarancją jakości produktów V33 
są uzyskane certyfikaty ISO 9001 
i ISO 14001. 

Wszystkie produkty oznaczone stokrotką 
Eco-label są przyjazne dla środowiska. 
Znak Eco-label gwarantuje doskonałe 
wykończenie przy równocześnie niskiej 
zawartości rozpuszczalnika, aby chronić 
jakość powietrza w Waszym otoczeniu.

  eUrOPejSki 
Znak 
eKoLogicZny

 Znak Eco-label 
to gwarancja produktu 
bezpiecznego dla środowiska.

odpowiedZiaLnoŚĆ                Za ŚrodowiSKo

Nasze produkty zostały 
stworzone zgodnie z 
polityką firmy przyjaznej 
środowisku.

Wszystkie produkty V33 
spełniają 4 warunki:

•  Gwarancja właściwości 
technicznych

•  Dbałość o środowisko 
naturalne

•  Zgodność z przepisami 
prawnymi

• Przejrzystość informacji

V33 na każdym 

produkcie przedstawia 

skalę, która  

w przejrzysty sposób 

pozwala klientowi  

ocenić jaką ilość  

lotnych związków 

organicznych emituje  

dany produkt.

LZO Lotne Związki 
Organiczne zawarte 
w gotowych do użycia 
produktach.

Vitrificateur
PUR 
PROTECT

< 30g/L

> 500g/L

31   100g/L

401    500g/L

101   140g/L

141    300g/L

301    400g/L

LAKIER  
DO PARKIETU

Eco-Protect



OChRONA I DEKORACjA  
PARKIETóW krOk PO krOkU

ciepły i estetyczny parkiet  
jest niezwykle dekoracyjnym 
elementem każdego domu.

Dawniej podłogi drewniane stosowane 
były głównie w salonach, pokojach 
dziennych lub sypialniach, dziś 
wykorzystywane są równie chętnie do 
dekoracji wszystkich pomieszczeń 
w domu, takich jak korytarze, łazienki 
czy kuchnie.

Aby zapewnić trwałą i skuteczną 
ochronę parkietów, V33 przygotowało 
szeroką gamę produktów, która 
odpowiada potrzebom wszystkich 
klientów i pozwala cieszyć się 
pięknem parkietu przez długi czas.

nieZbędne narZędZia

prZygotowanie powierZchni

naKładanie warStwy 
wyKońcZeniowej

wybór efeKtu wyKońcZenia

LaKierowanie parKietu 
  Lakier do parkietu o wysokiej 
wytrzymałości 
Lakier do parkietu Eco-Protect 
Lakier do parkietu formuła 
niekapiącego żelu

oLejowanie podłóg 
drewnianych 

  Olej naturalny do parkietu 
Olej wybielający do parkietu

woSKowanie podłóg 
drewnianych 

 Wosk do parkietu

MaLowanie podłóg  
drewnianych 

  Farba do podłóg  
o ekstremalnej odporności
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nieZbędne narZędZia

Drzwi można uszczelnić 
za pomocą wilgotnej 
szmaty lub taśmy klejącej, 
dzięki temu pył nie będzie 
rozprzestrzeniał się do 
innych pomieszczeń.

wSKaZówKi V33

Przed rozpoczęciem pracy dobrze jest przygotować listę 
wszystkich potrzebnych narzędzi i materiałów.

cyKLiniarKa
Cykliniarkę można wypożyczyć w specjalistycznym sklepie 
lub wypożyczalni.
Porada: Szlifierki te są zazwyczaj dość ciężkie (ważą ok. 
30–40 kg) oraz zajmują dużo miejsca. Należy wziąć to pod 
uwagę przed przystąpieniem do prac.

SZLifierKa oScyLacyjna
To małe, poręczne narzędzie jest uzupełnieniem cykliniarki. 
Narzędzie to pomoże nam przeszlifować listwy przyścienne 
oraz trudno dostępne miejsca.

papier Ścierny
Papier ścierny może mieć różny kształt (w zależności od 
rodzaju używanej przez nas cykliniarki lub szlifierki) oraz 
różną granulację (w zależności od tego, jak mocno chcemy 
przeszlifować parkiet). Do głębokiego szlifowania należy 
użyć papieru 60. Aby uzyskać gładkie wykończenie, parkiet 
należy przeszlifować papierem 180.

SZLifierKa jednotarcZowa Lub KLoceK 
SZLifierSKi 
Narzędzia te wykorzystujemy do szlifowania parkietu 
między kolejnymi warstwami lakieru.

OdkUrZacZ

Miotła i wiLgotna SZMatKa
Narzędzia te będą potrzebne do oczyszczenia powierzchni 
z pyłu szlifierskiego.

wałeK, SZcZotKa i pędZeL typu SZpaLter 
(szeroki pędzel)

Przy tej czcionce:
-  dywiz
–  półpauza
—  pauza
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PRZygOTOWANIE 

powierZchni

DREWNO Surowe

Powierzchnię przeszlifować mechanicznie  
papierem ściernym 120. Brzegi przeszlifować 
szlifierką oscylacyjną. Dokładnie odpylić  
za pomocą odkurzacza, szczególnie przy listwach.  
Na koniec parkiet przetrzeć wilgotną szmatką.

PARKIET LaKierowany  
LUB woSKowany

Parkiet dwukrotnie przeszlifować mechanicznie, 
a trudno dostępne miejsca przeszlifować 
szlifierką oscylacyjną. Przy pierwszym 
szlifowaniu należy użyć papieru 60. Pierwsze 
przeszlifowanie powinno doprowadzić parkiet 
do surowego drewna. Przy drugim szlifowaniu 
należy użyć papieru 120, aby wygładzić 
powierzchnię. Starannie odpylić.
Granulacja papieru będzie również zależała  
od stopnia zużycia parkietu oraz od typu lakieru 
poddanego renowacji.
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NaKłaDaNIe 

warStwy wyKońcZeniowej

Bez względu na to, jakim produktem 
zdecydujemy się wykończyć nasz 
parkiet, przygotowana powierzchnia 
powinna być surowa, czysta 
i o odpowiedniej wilgotności  
(poniżej 10%). Temperatura 
w pomieszczeniu powinna wynosić 
między 12 a 25°C, a wilgotność 
powietrza ok. 65%. Przed podjęciem 
prac nie należy gwałtownie zmieniać 
temperatury. Nie należy nakładać 
lakieru w przeciągach.

Lakier nakładać pędzlem o miękkim  
włosiu lub wałkiem o długości włosia  
do 12 mm. Listwy przypodłogowe  
lakierować pędzlem.

Lakier rozprowadzać regularnie, 
krzyżującymi się warstwami, kończąc 
zgodnie z kierunkiem włókien drzewnych 
lub w kierunku padania światła. 

Aby uzyskać optymalną trwałość 
wykończenia, należy nałożyć trzy warstwy 
lakieru lub podkład pod lakier i dwie 
warstwy lakieru.

Aby uzyskać doskonały efekt, między 
kolejnymi warstwami lakieru powierzchnię 
należy zmatowić drobnoziarnistym papierem 
ściernym, a następnie starannie oczyścić 
podłogę z pyłu.

Pozostawić do wyschnięcia na 24h.

Po całkowitym wyschnięciu, przez kolejne 
dwa tygodnie należy ostrożnie użytkować 
posadzkę i pozwolić, aby lakier całkowicie 
się utwardził. Nie kłaść dywanów, unikać 
kontaktu powierzchni z wodą. 

Parkiety należy czyścić na sucho i przykleić 
filcowe podkładki ochronne pod meble.
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WyBóR EfEKTU

wyKońcZenia

W zależności od upodobań, proponujemy 
wykończenie z połyskiem, które nada posadzce 
nowoczesny charakter, wykończenie satynowe, 
które delikatnie odnowi parkiet i nada mu subtelny 
styl oraz wykończenie matowe – inspirowane 
stylem skandynawskim – dla uzyskania naturalnego 
efektu.
 
Szeroka paleta kolorystyczna Bejc do drewna V33 
pozwoli nadać indywidualny charakter Twojemu 
parkietowi. Bejce do drewna V33 są łatwe w 
użyciu, podążają za nowoczesnymi trendami 
dekoracyjnymi oraz odpowiadają na indywidualne 
potrzeby każdego klienta.
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LAKIEROWANIE PARKIETU

LAKIER DO PARKIETU 
o wySoKiej wytrZyMałoŚci

LAKIEr NA BAZIE WySOKIEj jAKOśCI żyWIC urETANOWO-
ALKIDOWyCh. CEChujE SIę WySOKą TWArDOśCIą – 60% 
TWArDOśCI SZKłA* I ODPOrNOśCIą NA śCIErANIE  
W POmIESZCZENIACh O ZWIęKSZONym NATężENIu ruChu.

bezbarwny 
połysk

bezbarwny 
satyna

bezbarwny 
mat

Doskonała odporność na zużycie, zadrapania i uderzenia sprawia, 
że lakier ten idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach 
mieszkalnych o zwiększonym natężeniu ruchu (np. korytarzach, 
pokojach dziennych, na schodach). Lakier ten zapewnia 
długotrwałą ochronę i wykończenie dekoracyjne najwyższej jakości. 

Doskonała odporność na zarysowania i ścieranie

Odporny na plamy i działanie wody

Doskonała rozlewność

O nikłym zapachu

*  Zgodne z normą, NFT 30-016, badanie wykonano metodą Persoza.

wSKaZówKi V33

Lakier nakładać ustawiając się 
w kierunku światła. nakładanie 

rozpocząć od narożnika 
kierując się w stronę wyjścia. 

Lakier nakładać warstwami 
krzyżującymi się (od prawej 

do lewej strony, z góry na dół). 
warstwę ostateczną nałożyć 

zgodnie z kierunkiem słojów.
w celu wyeliminowania zjawiska 

ciemnienia drewna zaleca się 
zastosować lakier podkładowy.

0,75L - 2,5L - 5L

60%
twardoŚci 
SZKła

SChNIęCIE

WyDAjNOśĆ1L
m2+-12

PęDZEL  
LuB WAłEK

CAłKOWITE  
SChNIęCIE

CZySZCZENIE

6h

24h

*
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LAKIEROWANIE PARKIETU

LAKIER DO PARKIETU 
o wySoKiej wytrZyMałoŚci

LAKIEROWANIE PARKIETU

LAKIER DO PARKIETU
eco-protect

Innowacyjność naszych technologów w doborze składników 
oraz wiele testów przeprowadzonych przez niezależne 
laboratoria pozwoliły stworzyć lakier, który zapewnia wysokiej 
jakości wykończenie i jest jednocześnie nieszkodliwy dla 
środowiska.

Najniższa emisja LZO (Lotnych Związków Organicznych) 
wśród produktów dostępnych na rynku – 5g/L 

Nie zawiera formaldehydów

Certyfikat hipoalergiczny*

Zgodnie z normą EN 71.3 Bezpieczeństwo Zabawek  
doskonale nadaje się do stosowania w pokojach dziecięcych

wSKaZówKi V33

Aby uzyskać prawie niezauważalne, 
naturalne wykończenie wybierz 
lakier bezbarwny, matowy.

*  Formuła stworzona w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej  
(testy zgodne z normą OECD). 

bezbarwny 
połysk

bezbarwny 
satyna

bezbarwny 
mat

PIErWSZy LAKIEr, KTóry POSIADA CErTyFIKAT 
hIPOALErGICZNy. FOrmułA PrODuKTu NIE jEST  
SZKODLIWA DLA użyTKOWNIKóW I ZAPEWNIA  
ODPOWIEDNIą jAKOśĆ POWIETrZA W ICh śrODOWISKu.

Jakości 

wewnątrz
powietrza 

EcoTest

0,75L - 2,5L - 5L

SChNIęCIE

WyDAjNOśĆ1L
m2+-12

PęDZEL  
LuB WAłEK

CZySZCZENIE: 
WODA

2h

24h CAłKOWITE  
SChNIęCIE
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LAKIEROWANIE PARKIETU

LAKIER DO PARKIETU 
forMuła nieKapiącego żeLu

WySOKA ODPOrNOśĆ NA uDErZENIA I ZArySOWANIA 
OrAZ KOmFOrT APLIKACjI SPrAWIAją, żE PrODuKT 
TEN IDEALNIE NADAjE SIę DO LAKIErOWANIA SChODóW.

Dzięki żelowej konsystencji lakier nie spływa i nie  
pozostawia plam na powierzchniach pionowych np. 
podstopnicach, poręczach, boazeriach. Powłoka zapewnia 
estetyczne i trwałe wykończenie oraz nie pozostawia 
drażniącego zapachu.

Dzięki żelowej konsystencji łatwa aplikacja na podstopnice, 
tralki, poręcze, balustrady
Doskonała odporność na uderzenia, intensywne 
eksploatowanie i wodę

Szybko schnący – 2h

Nie powoduje śliskości parkietu zgodnie z normą NF P90106

bezbarwny 
połysk

bezbarwny 
satyna

bezbarwny 
mat

nie powoduje 
ŚLiSKoŚci 

parKietu

0,75L - 2,5L

SChNIęCIE

WyDAjNOśĆ1L
m2+-12

PęDZEL  
LuB WAłEK

CZySZCZENIE: 
WODA

2h

24h CAłKOWITE  
SChNIęCIE

wSKaZówKi V33

jeśli nie chcecie zablokować 
dostępu do piętra, 

polakierujcie co drugi stopień, 
a na stopnie niepolakierowane 

połóżcie papier. Będą one 
służyły jako przejście, dopóki 

nie wyschną pozostałe.
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OLEjOWANIE I WOSKOWANIE 

podłóg drewnianych

wSKaZówKi V33

  Po nałożeniu oleju przez 3 tygodnie 
należy unikać kontaktu powierzchni 
z wodą.   

  Ostateczny efekt wykończenia 
zależy od gatunku drewna. Przed 
rozpoczęciem prac zalecamy 
naniesienie oleju na niewielką 
powierzchnię w celu wykonania próby. 

  Oleje można stosować 
w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności powietrza, woski natomiast 
tam, gdzie powietrze jest suche. 

  Parkiet pokryty olejem lub woskiem 
należy regularnie pielęgnować. 

Olejowanie i woskowanie jest jedną z najstarszych metod 
zabezpieczania podłóg drewnianych. Zaletą obu sposobów 
jest możliwość miejscowej konserwacji. Sposób aplikacji 
zarówno oleju, jak i wosku jest bardzo prosty.

Olej do parkietu impregnuje drewno, a wosk nadaje 
powierzchniom drewnianym piękny, aksamitny wygląd.   

przygotowanie
Powierzchnia musi być surowa, o odpowiedniej 
wilgotności i czysta.

nakładanie
  Nakładając pierwszą warstwę, drewno obficie 

nasączyć olejem za pomocą pędzla. Po 5 lub 30 
minutach (w zależności od rodzaju używanego oleju) 
nadmiar oleju zetrzeć czystą, suchą szmatką. 

  Pozostawić do wyschnięcia na 12h, a następnie 
nałożyć drugą warstwę.

  Po 5 lub 30 minutach (w zależności od rodzaju 
używanego oleju) usunąć nadmiar oleju czystą, 
suchą szmatką. 

 Pozostawić do wyschnięcia na 24–48h.

pielęgnacja
Stosowanie oleju ma tę zaletę, że umożliwia renowację 
miejscową parkietu (w razie wypadku lub zwiększonego 
natężenia ruchu). Parkiet w tym miejscu należy lekko 
przeszlifować, odpylić i pokryć warstwą Oleju do parkietu 
V33. Pozostawić do wyschnięcia na 24–48h. 
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OLEjOWANIE PARKIETU
oLej naturaLny do parKietu

wSKaZówKi V33

 
 Nakładając pierwszą warstwę 

Oleju naturalnego do parkietu V33 
nadmiar zebrać po 30 minutach. 

 W celu utrwalenia koloru  
odcień bezbarwny może być 

nakładany na inne kolory jako 
warstwa wykończeniowa.

OLEj NATurALNy POZWALA ZAChOWAĆ KONTAKT 
Z DrEWNEm I róWNOCZEśNIE, DZIęKI mATOWEmu 
WyKOńCZENIu, PODKrEśLA jEGO NATurALNE PIęKNO. 

Wysoce odporny zarówno na ścieranie w miejscach intensywnie 
eksploatowanych, jak i plamy i działanie wody. Dzięki matowemu 
wykończeniu długotrwale zachowuje naturalny wygląd drewna.  

Na bazie naturalnego oleju z drzew tungowych  
– wyjątkowo odporny i trwały
Odżywia drewno i chroni je przed plamami, działaniem  
wody i zarysowaniami
Doskonale nadaje się na europejskie i egzotyczne gatunki 
drewna

Nie powoduje śliskości parkietu i nie pozostawia plam

łatwy w pielęgnacji

bezbarwny miodowy merbau wenge

1L - 2,5L

SChNIęCIE

PłASKI PęDZEL 
SZmATKA

WyDAjNOśĆ1L
m2+-12

CZySZCZENIE: 
WODA

12h

24h CAłKOWITE  
SChNIęCIE



SChNIęCIE

WyDAjNOśĆ1L
m2+-12

CZySZCZENIE: 
WODA

12h

24h

PłASKI PęDZEL 
SZmATKA
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OLEjOWANIE PARKIETU
oLej wybieLający do parKietu

OLEj WyBIELAjąCy DELIKATNIE WyBIELA POWIErZChNIę 
DrEWNA uWyDATNIAjąC róWNOCZEśNIE jEGO SłOjE. 
uZySKANy EFEKT OCIEPLA POmIESZCZENIE I SPrAWIA,  
żE jEST ONO jESZCZE BArDZIEj PrZyTuLNE. 

Olej odporny jest na codzienne użytkowanie i doskonale sprawdza 
się na parkietach dębowych, kasztanowych czy sosnowych.

Na bazie naturalnego oleju z drzew tungowych – wyjątkowo 
odporny i trwały
Odżywia drewno i chroni je przed plamami, działaniem wody 
i zarysowaniami

Doskonale nadaje się na europejskie gatunki drewna 
(z wyjątkiem buku)

Nie powoduje śliskości parkietu i nie pozostawia plam

łatwy w pielęgnacji

biały

1L - 2,5L

wSKaZówKi V33

 Nakładając pierwszą warstwę 
Oleju wybielającego do parkietu V33 
nadmiar zebrać po 5–10 minutach. 

 W przypadku twardych gatunków 
drewna (dąb, jesion, kasztan 
itp.) w celu podkreślenia słojów, 
powierzchnię przetrzeć miedzianą 
szczotką do otwierania porów 
i odpylić, a następnie nałożyć Olej 
wybielający V33.

CAłKOWITE  
SChNIęCIE
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WOSKOWaNIe PODłóg DReWNIaNyCh  
woSK do parKietu

WOSK DO PArKIETu ZAPEWNIA TrADyCyjNE WyKOńCZENIE 
I PODKrEśLA  NATurALNE PIęKNO DrEWNA. IDEALNy 
DO KONSErWACjI PODłóG LAKIErOWANyCh. ZAPEWNIA 
ANTyPOśLIZGOWOśĆ

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości mineralnych  
i naturalnych wosków twardych jest wyjątkowo  
odporny na ścieranie i zarysowania.

Podkreśla naturalne piękno parkietów

Odporny na ścieranie

łatwy w nakładaniu i renowacji

Zapewnia naturalny, tradycyjny zapach

Posiada właściwości antystatyczne

1L - 2,5L

SChNIęCIE

WyDAjNOśĆ1L
m2+-10

CZySZCZENIE

2h

4h

bezbarwny 
satyna

PłASKI PęDZEL 
SZmATKA

CAłKOWITE  
SChNIęCIE

wSKaZówKi V33

 
 Zalecamy nałożenie  

dwóch warstw wosku,  
po 2h koniecznie należy  

każdą warstwę wypolerować. 
 Wosk do parkietu Libèron 

doskonale nadaje się na 
powierzchnie pokryte Bejcami 

w odcieniach drewna V33 
i Libèron.   

 Parkiet można także  
barwić Woskiem barwiącym  

Black Bison Libèron.

 Wosk do parkietu Libèron 
można nakładać zarówno na 

drewno surowe, jak i lakierowane 
– w celach pielęgnujących.  
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MaLOWaNIe PODłóg DReWNIaNyCh
FaRBa DO PODłóg 
o eKStreMaLnej odpornoŚci
FArBA NA BAZIE żyWICy ALKIDOWO-urETANOWEj IDEALNA 
DO DEKOrACyjNEGO mALOWANIA PODłOży DrEWNIANyCh 
I BETONOWyCh WEWNąTrZ BuDyNKóW.
FArBA DO PODłóG NADA KOLOr TWOjEj PODłODZE  
I róWNOCZEśNIE ZAPEWNI jEj ODPOWIEDNIą OChrONę. 

Zastosowanie farby do podłóg będzie najlepszym rozwiązaniem, 
gdy wady drewna są bardzo widoczne i nie można zastosować 
lakieru do parkietu lub, gdy wymaga tego charakter wnętrza  
(styl retro). 

Wysoce odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania

Do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych zadaszonych

Do pomieszczeń intensywnie eksploatowanych

Odporna na działanie detergentów

łatwa w utrzymaniu

biały jasny 
popiel

ciemny 
popiel

jasny 
zielony

jasny 
ceglasty

ciemny 
ceglasty piaskowy

0,5L - 2,5L

WyDAjNOśĆ1L
m2+-12

SChNIęCIE24h

24h

CZySZCZENIE

wSKaZówKi V33

 Farbę możemy nakładać zarówno 
na drewno surowe, jak i wcześniej 
pokryte farbą lub lakierem.

 W przypadku aplikacji farby na 
stare powłoki lakiernicze należy 
przeprowadzić test przyczepności. 

PłASKI PęDZEL 
SZmATKA

CAłKOWITE  
SChNIęCIE



www.v33.pl

Porady 

Dodatkowe informacje oraz 
wskazówki dotyczące stosowania 

produktów V33 znajdują się  
na stronie www.v33.pl.  

Dostępne są tam także karty 
techniczne i ulotki. 

Gwarancja 

Produkty V33 spełniają normy 
europejskie dotyczące ochrony 

zdrowia i środowiska, a ich 
jakość gwarantowana jest przez 
certyfikaty ISO 9000 i ISO 14001. 

Impregnaty mają atesty PZh  
oraz Pozwolenie na obrót 
produktem biobójczym.

V33 POLSKA sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania 

tel. +48 (61) 89 45 100, fax +48 (61) 89 44 141

  Wydajność produktu podawana jest przy jednej 
warstwie wykończeniowej. 

  Wydajność zależy od gatunku drewna i sposobu 
aplikacji. 

  Czas schnięcia podano dla temp. 20°C i 60%  
wilgotności powietrza. Ze
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