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Rio Verde - profesjonalne 
lakiery do drewna
Lakiery Rio Verde powstały dla tych, którzy tworzą przedmioty 

z drewna, jak i dla tych, którzy je odnawiają. Historia obróbki 

drewna to historia naszej cywilizacji. Ten naturalny surowiec od 

zarania dziejów służył człowiekowi jako narzędzie, podstawowy 

materiał opałowy i budowlany. Dla rodzaju ludzkiego poznanie 

tajemnic tego surowca oznaczało szansę na przeżycie i rozwój. 

Choć współcześnie mamy do dyspozycji coraz więcej materiałów, 

drewno nadal stanowi podstawę między innymi w budownictwie 

i przemyśle meblarskim. Człowiek nie mógłby istnieć bez drewna, 

bo drewno to życie. Jeszcze lepiej, jeżeli jest ono pełne barw.

Technologia w służbie 
środowiska
Rio Verde to gama włoskich lakierów do drewna produkowanych 

zgodnie z najnowocześniejszą technologią tej branży. Nasze 

receptury powstają na bazie wodnej z pełnym poszanowaniem 

dyrektyw europejskich, dzięki czemu nie wpływają negatywnie 

na jakość powietrza. Lakiery wodne Rio Verde produkowane 

są zgodnie z pięcioma nienaruszalnymi zasadami Rennerlab - 

Eco Friendly. Jest to ekskluzywny protokół opracowany przez 

chemików Renner Italia w odpowiedzi na wyzwania polityki ochrony 

środowiska:

• redukcja emisji

• eliminacja szkodliwych substancji

• poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach

• tworzenie zdrowszych i bardziej odpowiednich miejsc do życia

• współuczestnictwo w polityce oszczędności materiałów i energii 

Rio Verde oferuje bogatą gamę produktów pomocniczych, 

wychodzących poza obszar dekoracji i pielęgnacji drewna. 

Oryginalna paleta kolorów jest w stanie zaspokoić wszelkie 

wymagania estetyczne.

Każdy produkt jest przystosowany do wygodnego i szybkiego 

zastosowania.
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Nasze zaangażowanie w 
domowe wellness
Rio Verde odgrywa wiodącą rolę w wyzwaniu zrównoważonego 

rozwoju. Nasi badacze łączą postęp technologiczny, 

projektowaniem i ochroną środowiska.

Nasze produkty nie zawierają

• formaldehydu (substancji uznanej za rakotwórczą przez 

Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem)

• etoksylatu alkilofenolu (cząsteczki szkodliwej dla organizmów 

wodnych)

• styrenu (węglowodoru aromatycznego, który może powodować 

uszczerbek na zdrowiu człowieka)

Wiele innych lakierów jest certyfikowanych w klasie A+ zgodnie 

z francuskim dekretem 321/2011, regulującym emisje w 

pomieszczeniach (podłogi, okładziny ścienne, lakiery, produkty 

izolacyjne, drzwi i okna...).

Niektóre produkty są zgodne z normą europejską EN 71-3, która 

reguluje bezpieczeństwo zabawek w zakresie migracji niektórych 

pierwiastków, takich jak metale ciężkie.

Lakiery Rio Verde tworzą zdrowy kontekst dla tych, którzy 

wybierają drewno jako podstawowy element swojego domu.
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Lakiery Rio Verde z ikoną A+ są w tej dziedzinie 

liderem. Obecnie włoska norma nie narzuca spe-

cyfikacji poziomu LZO emitowanego podczas i po 

procesie lakierowania. Wręcz przeciwnie, we Francji, 

w wyniku Rozporządzenia 321/2011, obowiązkowe 

jest podawanie takich danych na etykiecie. Emisje 

są klasyfikowane według skali czterech klas: od A+ 

do C. Klasa A+ oznacza niski poziom emisji, klasa C 

najwyższa. Certyfikat Rio Verde w klasie A+ niektó-

rych produktów powszechnego użytku.

A+

Lakiery z tą ikoną są zgodne z normami dotyczą-

cymi lakierowania zabawek i są certyfikowane do 

kontaktu z żywnością oraz zawierają procenty metali 

ciężkich, które zwykle nie są nawet zauważalne 

przez narzędzia analityczne.

EN 71-3
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Zakłady produkcyjne Rio Verde pracują wyłącznie dzięki 

odnawialnym źródłom energii. Nasz proces przemysłowy 

jest daleki od dawnych procedur produkcyjnych. Rzeczy-

wiście, produkcja jest możliwa dzięki energii wytwarzanej 

wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Nasze elektrownie za-

silane są energią wodną, wiatrową, słoneczną i biomasą. 

Również w tym przypadku zielonym celem lakierów Rio 

Verde jest zmniejszenie zanieczyszczenia systemu ener-

getycznego i ochrona środowiska. Z tych powodów firma 

uzyskała gwarancję pochodzenia i etykietę „100% energii 

odnawialnej”; sposób na podkreślenie swoich wyborów.

100% CLEAN

Wszystkie lakiery Rio Verde nie zawierają formaldehydu. 

Formaldehyd jest cząsteczką o dwóch szkodliwych 

cechach: łatwo się rozprzestrzenia i jest wysoce tok-

syczny. Jest niebezpieczny w przypadku połknięcia lub 

wdychania w dużych ilościach. Niezależnie od włoskich 

norm, które nadal dopuszczają stosowanie formaldehydu 

w ograniczonych ilościach, lakiery Rio Verde są całkowicie 

pozbawione formaldehydu.

BEZ FORMALDEHYDÓW
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Konkretna wizja świata w 
każdej puszce naszego lakieru
Rio Verde jest znakiem towarowym Renner Italia. Lakiery Renner Italia 

są doceniane na całym świecie. Wynika to z naszej solidnej pozycji 

w prawdziwej rewolucji gospodarczej i kulturalnej. Nasza organizacja, 

która opiera się na wartościach człowieka i odrzuca agresywny model 

biznesowy. Wszędzie, gdzie działa, firma chce być przykładem suk-

cesu opartego na zasadach etycznych i działać na rzecz solidarności, 

systemów zrównoważonego rozwoju ekologicznego i promocji dzie-

dzictwa kulturowego. Aktywnie angażujemy się w szereg strukturalnych 

inicjatyw odpowiedzialności społecznej.

Renner Italia przestrzega wspólnych i etycznych zasad, pozwalając kon-

sumentowi działać zgodnie ze swoją wrażliwością, a nie tylko w oparciu 

o tradycyjne parametry, takie jak wygoda, jakość produktu, łatwość 

dostępu. Te ostatnie pozostają aktualne. Ale nie na wyłączność.

Przejrzysta komunikacja, bezpieczeństwo zdrowia i środowiska, ochro-

na praw człowieka i praw pracowniczych; w każdym kraju Renner Italia 

z dumą udziela odpowiedzi, które wykraczają poza lokalne przepisy.

W puszce lakieru Rio Verde kryje się wizja świata. W szczególności 

interesuje nas rozwój ludzi, uczciwość opinii i zachowań, poczucie 

odpowiedzialności.

Nasze laboratoria są stale zaangażowane w badania i eksperymenty 

nad nowymi lakierami, zwłaszcza w bardziej skomplikowanej dziedzinie 

lakierów wodnych i utwardzania UV.

Nasi chemicy rozmawiają i współpracują z klientami branży meblarskiej i 

okienno-drzwiowej, a także z najbardziej wykwalifikowanymi producen-

tami maszyn do profesjonalnego lakierowania drewna.

Renner Italia, dzięki produktom Rio Verde, udostępnia każdemu 

badania, wysoką technologię i wydajność najlepszych profesjonalnych 

lakierów do drewna.

Rio Verde stoi przed wyzwaniem połączenia łatwości aplikacji i najwyż-

szego standardu jakości.



Lakiery wodne
• są przyjazne dla środowiska

• są elastyczne

• są odporne na działania czynników atmosferycznych

• są odporne na zarysowania

• są odporne na uderzenia

• są odporne na ścieranie

• można pokrywać innymi lakierami

• mogą być nanoszone także na wyroby drewniane już pokryte 

produktami syntetycznymi

• są natychmiast gotowe do użycia

• są bardzo łatwe w aplikacji, a narzędzia do ich nanoszenia 

można łatwo wyczyścić wodą

• mają krótki czas schnięcia

• nie są łatwopalne

• nie pękają

• nie łuszczą się z biegiem czasu

• mają jednolity kolor

• nie żółkną
 

Lakiery rozpuszczalnikowe
• mają jednolity kolor

• są odporne na zarysowania

• są odporne na uderzenia

• są odporne na ścieranie

• można pokrywać innymi lakierami

• są natychmiast gotowe do użycia

• są idealne do aplikowania w niskiej temperaturze
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Szkodniki drewna
Drewno, element żywy i naturalny, podlega działaniu czynników 

atmosferycznych, które je niszczą. Gdy przedmioty drewniane 

znajdą się na zewnątrz, są atakowane przez grzyby, narażone na 

promienie ultrafioletowe, skoki temperatury i wilgoć. Linia Rio Verde 

powstała, by chronić piękno przedmiotów z drewna. Jakie są 

główne czynniki stanowiące zagrożenie?

Grzyby wywołujące siniznę
Są to mikroorganizmy, wkradające się między lakier i wierzchnią 

warstwę drewna. Naruszają jego strukturę, powodując oderwanie 

się warstwy lakieru. Bez odpowiedniej ochrony, drewno 

zaatakowane przez nie szarzeje.

Promienie ultrafioletowe
Promieniowanie słoneczne działa na powierzchnię drewna atakując 

molekuły ligniny i powodując jego degradację. W rezultacie 

rozkładu, lakier odwarstwia się.

Wysoka temperatura
Nadmiernie wysoka temperatura wpływa negatywnie na 

charakterystykę elastyczności lakieru. Błonka lakieru ulega 

zeszkleniu i nie jest w stanie poddawać się mikroruchom drewna. 

Oderwanie się powłoki jest naturalną konsekwencją tego czynnika 

rozkładu.

Wilgoć
Jeżeli wyrób nie jest dokładnie osłonięty lakierem, woda 

przenika do wnętrza drewna, naruszając jego strukturę, co 

sprzyja powstawaniu pęknięć. Woda, kiedy już znajdzie się 

wewnątrz drewna, pod wpływem wysokiej temperatury, dąży do 

wyparowania, naciskając od wewnątrz na warstwę lakieru, który 

ma tendencję do odrywania się.
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Nasze lakiery w Twoim życiu
Profesjonalne lakiery Rio Verde są tworzone, aby nadążać za 

nowymi trendami wzorniczymi. Wierzymy w piękno, które nas 

otacza i chcemy przyczynić się do jego determinacji i zachowania.

W tym celu lakiery Rio Verde ozdabiają i zabezpieczają drewniane 

przedmioty, udostępniając każdemu wysoką zawartość 

technologiczną pochodzącą z naszych laboratoriów. Bogactwo 

wiedzy zgromadzonej przez naszych badaczy podczas 

wieloletniego doświadczenia w kontakcie z dużym przemysłem 

meblarskim oraz drzwiowo-okiennym.

Na kolejnych stronach podsumujemy najatrakcyjniejsze tematy i 

prace. Odpowiemy na główne pytania dotyczące świata drewna  

(i nie tylko).

Ten podręcznik chce się znaleźć w plecaku malarza. Bo Rio Verde 

to nie tylko produkty hi-tech. To także kultura drewna.
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Wystarczy proste 
czyszczenie, by odświeżyć 
okna i drzwi
Z biegiem czasu okna, żaluzje, okiennice, i drzwi tracą swój 

pierwotny blask. Jak go przywrócić?

Zastosuj neutralny wodny Detergent T.Clean i Preparat do 

regeneracji powłok lakierniczych na bazie wody T.Top+, a ramy 

drzwiowe i okienne pozostaną jak nowe.

Rezultaty zabiegu są natychmiastowe. Neutralny wodny Detergent 

T.Clean i Preparat regeneracyjmy T.Top+ mają działanie “gojące”. 

Naprawiają mikropęknięcia powłok lakierniczych niewidoczne 

gołym okiem i regenerują powłokę ochronną.

Co jest potrzebne
1. Wodny neutralny Detergent T.Clean RR1050

2. Preparat regeneracyjny T.Top+ RR1250

3. Ściereczka z mikrofibry 

Jak postępować
1. Spryskaj Detergentem T.Clean powierzchnię okna/drzwi 

podczas normalnego sprzątania

2. Rozprowadź produkt ściereczką z mikrofibry

3. Spryskaj Preparatem regeneracyjnym T.Top+

4. Rozprowadź T.Top+ ściereczką z mikrofibry 

Dowiedz się więcej
Przejdź do kart technicznych Detergentu T.Clean RR1050 i Preparatu 
regeneracyjnego T.Top+ RR1250 na str. 48 i 49.
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Odrestauruj wysłużone 
okna i okiennice
Odnowienie bardzo zniszczonych drzwi i okien nie jest tylko 

kwestią lakierowania. Chodzi o odrestaurowanie całej stolarki 

budowlanej. Czynność ta wymaga uwagi i cierpliwości. 

Oczywiście, w takich przypadkach lakier pigmentowany na 

bazie wody to rodzaj lakieru nawierzchniowego, pokrywający 

słoje drewna i dobrze reagujący z czynnikami atmosferycznymi. 

Wyzwanie jest jeszcze trudniejsze, gdy trzeba osłonić drewno, 

zachowując efekt naturalny lub wytrawiony, po zastosowaniu 

którego widoczne są słoje drewna.

Co jest potrzebne
1. Impregnat klasyczny na bazie wody RMxx10

2. Lakier nawierzchniowy UV Defender RQxx70

3. Szpachla

4. Papier ścierny o gradacji 120

5. Pędzel 

Jak postępować
1. Usuń stary lakier przy pomocy szpachli

2. Przeszlifuj papierem o gradacji 120

3. Wymieszaj i nanieś Impregnat klasyczny RMxx10

4. Odczekaj 2 godz.

5. Wymieszaj i nanieś pierwszą warstwę Lakieru 

nawierzchniowego UV Defender RQxx70

6. Odczekaj 4 godz.

7. Wymieszaj i nanieś drugą warstwę Lakieru nawierzchniowego 

UV Defender RQxx70

8. Odczekaj 12 godz. do ostatecznego wyschnięcia

Dowiedz się więcej
Przejdź do kart technicznych produktu Impregnat klasyczny na bazie wody 
RMxx10 i produktu Lakieru nawierzchniowego UV Defender RQxx70 na str. 32 
i 37.

Inne możliwości
Jeśli wolisz, zamiast Lakieru nawierzchniowego UV Defender 

RQxx70, możesz zastosować Lakier nawierzchniowy klasyczny na 

bazie wody RFxx20 albo Lakier nawierzchniowy woskowy na bazie 

wody RCxx30.



Odnów zniszczone okna i 
okiennice
Co zrobić gdy drzwi lub okna z drewna nie są zużyte, ale nieco 

podniszczone przez upływ czasu? To proste, postępuj zgodnie z 

naszymi instrukcjami.

Co jest potrzebne
1. Lakier nawierzchniowy klasyczny na bazie wody RFxx20

2. Papier ścierny o gradacji 150

3. Pędzel 

Jak postępować
1. Przeszlifuj ramy drzwiowe i okienne papierem o gradacji 150

2. Oczyść powierzchnię drewnianą z pyłu

3. Wymieszaj i nanieś Lakier nawierzchniowy klasyczny na bazie 

wody RFxx20

4. Odczekaj 12 godz. do ostatecznego wyschnięcia

Dobra rada: na oknach i okiennicach pokrytych białymi 

impregnatami lepiej jest użyć Lakieru nawierzchniowego 

woskowego na bazie wody RCxx30 (patrz na str. 36), który oprócz 

właściwości ochronnych Lakieru nawierzchniowego na bazie wody 

RFxx20, nadaje powierzchni drewna aksamitnej gładkości dzięki 

woskowemu efektowi.

Dowiedz się więcej
Przejdź do karty technicznej produktu Lakier nawierzchniowy klasyczny na 
bazie wody RFxx20 na str. 35.

Inne możliwości
Jeśli wolisz, zamiast Lakieru nawierzchniowego klasycznego na 

bazie wody RFxx20, możesz zastosować Lakier nawierzchniowy 

UV Defender RQxx70 i Lakier nawierzchniowy woskowy na bazie 

wody RCxx30.
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Przywróć barwę 
poszarzałemu drewnu
Deszcz, promienie słoneczne, niskie i wysokie temperatury to 

czynniki negatywnie wpływające na stan elementów drewnianych. 

Wszystkie wyroby z drewna - okna, żaluzje, okiennice, meble 

ogrodowe, kładki, ogrodzenia, psie budy, altany, skrzynki na 

kwiaty, itp. narażone przez lata na niekorzystne działanie czynników 

atmosferycznych, jeśli nie były poddawane systematycznym 

zabiegom, prędzej czy później szarzeją. Gdy wydaje się, że 

wszystko stracone, oto antidotum regenerujące poszarzałe 

drewno: Odszarzacz RR5050.

Co jest potrzebne
1. Odszarzacz RR5050

2. Szczotka typu sorgo

3. Woda

4. Pędzel 

Jak postępować
1. Oczyść powierzchnię poszarzałego podłoża szczotką

2. Wstrząśnij Odszarzacz

3. Nanieś Odszarzacz pędzlem

4. Odczekaj 15 minut

5. Zmyj powierzchnię wodą i szczotką, jeśli zachodzi potrzeba

Dowiedz się więcej
Przejdź do karty technicznej produktu Odszarzacz RR5050 na str. 40.
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Zabezpiecz i uatrakcyjnij 
meble ogrodowe
Lakierowanie ogrodowych elementów wystroju, to nie tylko dobry 

sposób na odnowienie i ochronę drewna. Pozwala to także na 

wielokrotną, dowolną zmianę designu otaczającej nas przestrzeni. 

Dzięki renowacji możemy uzyskać kolor modrzewia, jasnego 

orzecha, orzecha włoskiego, ciemnego orzecha, mahoniu i 

ponadczasowej bieli.

Co jest potrzebne
1. Lazur woskowy na bazie wody RC1x30

2. Gąbka ścierna o gradacji 150 (można użyć także papieru 

ściernego)

3. Pędzel 

Jak postępować
1. Wyszlifuj powierzchnię drewna papierem o gradacji 150

2. Wymieszaj i nanieś pędzlem Lazur woskowy na bazie wody 

RC1x30

3. Odczekaj godzinę

4. Nanieś drugą warstwę Lazuru woskowego na bazie wody 

RC1x30

5. Odczekaj 3 godz. do ostatecznego wyschnięcia

Dowiedz się więcej
Przejdź do karty technicznej Lazuru woskowego na bazie wody RC1x30 na 
str. 33.

Inne możliwości
Ci, którzy wolą drewniany przedmiot o bardziej naturalnym 

wyglądzie, mogą postępować zgodnie z instrukcjami w następnym 

akapicie „Chroń drewno egzotyczne, a nawet inne”.



23





Chroń drewno egzotyczne, 
a nawet inne
Obrzeża basenu, tarasy i meble ogrodowe to elementy 

najbardziej narażone na oddziaływanie promieni słonecznych, 

opadów deszczu, gradu, śniegu, stojącą wodę, pleśń, jak 

również oddziaływanie mechaniczne, takie jak ścieranie, itp. 

Zabezpieczenie tych elementów produktem o recepturze bogatej 

w środki grzybobójcze i wchłaniające UV oznacza przedłużenie 

ich życia. Takim preparatem jest Olej tarasowy i do mebli RK10xx, 

który nie złuszcza się, ale z czasem ulega biodegradacji, co 

pozwala powtórzyć czynność zabezpieczenia bez uprzedniego 

szlifowania. Łatwy w aplikacji i szybkoschnący, Olej tarasowy 

i do mebli jest antypoślizgowy i nadaje się do stosowania na 

powierzchniach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

Co jest potrzebne
1. Olej tarasowy i do mebli RK10xx

2. Pędzel (lub wałek) 

Jak postępować
1. Wymieszaj i nanieś pędzlem Olej tarasowy i do mebli RK10xx

2. Odczekaj 2 godz.

3. Nanieś drugą warstwę Olej tarasowy i do mebli RK10xx

4. Odczekaj 48 godz. do ostatecznego wyschnięcia i 72 godz. 

przed wejściem na pokrytą powierzchnię

Dowiedz się więcej
Przejdź do karty technicznej produktu Olej tarasowy i do mebli RK10xx na 
str. 38.
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Polakieruj belki bez kapania
Belki stropowe to elementy, które wiele mówią o miejscu. Sufity z 

tą charakterystyczną cechą są tak cenione, że otrzymał je niemal 

każdy budynek.

Lakierowanie belki nie jest proste. Główną trudnością jest 

niewygodna pozycja, którą dana osoba musi utrzymać. 

Naniesienie lakieru w wygodny sposób redukuje czas, zabrudzenia 

i robi różnicę.

Co jest potrzebne
1. Impregnat żelowy na bazie wody RGxx80

2. Gąbka lub pędzel 

Jak postępować
1. Wymieszaj Impregnat żelowy na bazie wody RGxx80

2. Nanieś Impregnat żelowy na bazie wody RGxx80 gąbką lub 

pędzlem

3. Odczekaj 3 godz. do wyschnięcia

Dowiedz się więcej
Przejdź do karty technicznej produktu Impregnat żelowy na bazie wody 
RGxx80 na str. 34.
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Pokryj już pomalowane 
drewno uniwersalną emalią 
Decogrip
Kiedy drewniane przedmioty są przez jakiś czas pozostawione 

na otwartej przestrzeni, zaczynają wykazywać oznaki zużycia. A 

potem, gdy trzeba ożywić ton lakierów, do akcji wkracza Rio Verde. 

Dowiedzmy się, jak.

Co jest potrzebne
1. Decogrip Emalia do różnych podłoży RE20xx

2. Papier ścierny o gradacji 180-240

3. Pędzel 

Jak postępować
1. Przeszlifować papierem o gradacji 180-240. Jeżeli warstwy 

starego lakieru odstają, należy kompletnie je usunąć 

2. Oczyścić powierzchnię zarówno od pyłów, jak i z ewentualnych 

śladów tłuszczu

3. Wymieszać Emalię do różnych podłoży RE20xx 

4. Nanieść więcej niż jedną warstwę Emalii do różnych podłoży 

Decogrip RE20xx w zależności od wymaganego krycia

5. Pozostawić do wyschnięcia na 48 godz.

Dowiedz się więcej
Przejdź do karty technicznej Decogrip Emalii do różnych podłoży RE20xx na 
str. 39.
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32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43

44
45
46

47
48
49 
50

RMxx10
RC1x30
RGxx80
RFxx20
RCxx30
RQxx70
RK10xx
RE20xx
RR5050

RO3000
RP1060
RPxx60

RBxx90
RB5x90
RB2x70

RR1050
RR1250
RA3000 
RY0406

LAKIERY DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO
receptury wodne
Impregnat klasyczny

Lazur woskowy
Impregnat żelowy

Lakier nawierzchniowy
Lakier nawierzchniowy woskowy

Lakier nawierzchniowy UV Defender
Olej tarasowy i do mebli

Decogrip Emalia do różnych podłoży
Odszarzacz

LAKIERY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
receptury wodne 

Olej dekoracyjny
Podkład – wypełniacz porów

Lakier nawierzchniowy do parkietów 

LAKIERY DO EFEKTÓW SPECJALNYCH
receptury wodne

Vintage Prestige
Golden Prestige 

Floor Prestige

PRODUKTY POMOCNICZE
receptury wodne

Detergent T.Clean
Preparat regeneracyjny T.Top+

Impregnat przeciw kornikom i termitom
Promotor przyczepności

Karty techniczne
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RMxx10 IMPREGNAT KLASYCZNY
Ochrona-Wykończenie-Konserwacja
Zastosowanie: stolarka budowlana, meble ogrodowe, okładziny, balkony, ogrodze-

nia, listwy boazeryjne, kratownice. 

Informacje o produkcie: dekoruje i chroni drewno przed działaniem czynników 

atmosferycznych i promieni UV, z wyjątkiem wersji przezroczystej, która nie zawiera 

tlenku żelaza. 

Instrukcja użycia 

Surowe drewno. Przeszlifować podłoże papierem ściernym o gradacji 150. Oczyścić 

powierzchnię od pyłów po szlifowaniu i nanieść 1-2 warstwy Impregnatu klasycznego, 

seria RMxx10. 

Drewno barwione/impregnowane. Można nakładać RMxx10 na drewno pokryte bejcą 

lub impregnantem o niskiej zawartości części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni, 

można lekko przeszlifować papierem ściernym lub włókniną. Usunąć pył i nanieść 1-2 

warstwy produktu. 

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Przeszlifować papierem o gradacji 

80-150 i przywrócić drewno do stanu surowego. Ponownie oczyścić powierzchnię i 

dokonać impregnacji.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Lakier Nawierzchniowy RFxx20, 

Lakier Nawierzchniowy UV Defender RQxx70, Lakier Nawierzchniowy Woskowy 

RCxx30 i Decogrip Emalia Do Różnych Podłoży RE20xx.

Opakowania: 0,75 L, 2,5 L, 10 L (jedynie w wersjach RM1010, RM1210, 

RM1310, RM1410, RM1610, RM2010).

RM1010 
BEZBARWNY

RM1610 
SOSNA-MODRZEW

RM1110 
TEK

RM1710 
DĄB

RM1210 
KASZTAN- 

JASNY ORZECH

RM1810 
MAHOŃ

RM1310 
ORZECH WŁOSKI

RM1410 
CIEMNY ORZECH

RM2010 
BIAŁY*

RM1510 
ORZECH  

BRĄZOWY

Przechowywać w
temperaturze  
powyżej 5°C

Gotowy do użycia

Wydajność 12 m2 / L

Czas schnięcia między 
warstwami 1-2 godz.

Aplikacja  
w temperaturze 
powyżej 10°C

Pędzlem, Natryskiem

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego 
wysychania 3 godz.

* Wersja w kolorze białym uzyskała certyfikat klasy A+ dotyczacy emisji w pomieszczeniach
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RC1x30 LAZUR WOSKOWY
Ochrona-Wykończenie-Konserwacja
Zastosowanie: stolarka budowlana, meble ogrodowe, okładziny, balkony, ogrodze-

nia, listwy boazeryjne, kratownice.

Informacje o produkcie: czyni drewno wodoodpornym, zachowując jego natural-

ny matowy wygląd. Chroni od czynników atmosferycznych i promieni UV, z wyjątkiem 

wersji przezroczystej, która nie zawiera tlenku żelaza.

Instrukcja użycia 

Surowe drewno. Przeszlifować podłoże papierem ściernym o gradacji 150. Oczyścić 

powierzchnię od pyłów po szlifowaniu i nanieść 2-3 warstwy produktu. 

Drewno barwione/impregnowane. Można nakładać RC1x30 na drewno pokryte bejcą 

lub impregnantem o niskiej zawartości części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni, 

można lekko przeszlifować papierem ściernym lub włókniną. Usunąć pył i nanieść 1-2 

warstwy produktu. 

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Przeszlifować papierem o gradacji 

80-150 i przywrócić drewno do stanu surowego. Ponownie oczyścić powierzchnię i 

dokonać impregnacji.

Konserwacja: przedmiotom narażonym na działanie czynników atmosferycznych, 

wystarczy konserwacja części zaczynających ulegać zniszczeniu. Przeszlifować wyrób 

papierem o średniej gradacji 180-220, usunąć pył i nanieść warstwę pożądanego 

koloru. Na bardziej zniszczonych częściach można nanieść drugą warstwę. Jeżeli 

przedmiot jest mniej narażony na warunki pogodowe, operacje poprawki i renowacji 

można przeprowadzać rzadziej.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Lakier Nawierzchniowy Woskowy 

RCxx30.

Opakowania: 0,75 L, 2,5 L, 5 L, 25 L.

RC1030 
BEZBARWNY

RC1330 
ORZECH WŁOSKI

RC1130 
TEK- 

MODRZEW

RC1430 
CIEMNY ORZECH

RC1230 
KASZTAN-

JASNY ORZECH

RC1530 
MAHOŃ

RC1830 
BIAŁY

Przechowywać w 
temperaturze  
powyżej 5°C

Gotowy do użycia 

Wydajność 12 m2 / L

Czas schnięcia między 
warstwami 1-2 godz.

Aplikacja  
w temperaturze 
powyżej 10°C

Pędzlem, Natryskiem

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego 
wysychania 3 godz.
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RGxx80 IMPREGNAT ŻELOWY
Ochrona-Wykończenie-Konserwacja
Zastosowanie: kratownice, listwy boazeryjne, stolarka budowlana, meble ogrodo-

we, okładziny, balkony, ogrodzenia.

Informacje o produkcie: Impregnat barwiący, żelowy, seria RGxx80 podkreśla 

naturalną urodę drewna. Preparat ten chroni przed działaniem czynników atmosferycz-

nych i promieni UV, z wyjątkiem wersji przezroczystej, która nie zawiera tlenku żelaza. 

RGxx80 czyni drewno wodoodpornym i nadaje powierzchni jednolitość.

Instrukcja użycia 

Surowe drewno. Przeszlifować podłoże papierem ściernym o gradacji 150, oczyścić 

powierzchnię od pyłów po szlifowaniu i nanieść 1-2 warstwy produktu. Nałożyć, 

unikając zagęszczeń. 

Drewno barwione/impregnowane. Można nakładać RGxx80 na drewno pokryte bejcą 

lub impregnantem o niskiej zawartości części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni, 

można nałożyć 1-2 warstwy produktu. 

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Przeszlifować papierem o gradacji 

80-150 i przywrócić drewno do stanu surowego. Ponownie oczyścić powierzchnię i 

dokonać impregnacji.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Lakier Nawierzchniowy RFxx20, 

Lakier Nawierzchniowy UV Defender RQxx70, Lakier Nawierzchniowy Woskowy 

RCxx30 i Decogrip Emalia Do Różnych Podłoży RE20xx.

Opakowania: 0,75 L, 5 L.

RG1080 
BEZBARWNY

RG1380 
ORZECH WŁOSKI

RG1180 
TEK

RG1430 
CIEMNY ORZECH

RG1280 
KASZTAN

RG1580 
MAHOŃ

RG1680 
BIAŁY

Przechowywać w 
temperaturze  
powyżej 5°C

Gotowy do użycia

Wydajność 
15 m2 / L

Czas schnięcia między 
warstwami 1-2 godz.

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Pędzel, Gąbka

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego
wysychania 3 godz.



35

RFxx20 LAKIER NAWIERZCHNIOWY 
Ochrona-Wykończenie-Konserwacja

Zastosowanie: stolarka budowlana, meble ogrodowe, okładziny, balkony, ogrodzenia, 

listwy boazeryjne, kratownice.

Informacje o produkcie: zwiększa wodoodporność, odporność i trwałość.  

Nie stosować na białych impregnatach, na których lepiej używać Lakier  

Nawierzchniowy Woskowy RC2030, całkowicie bezbarwny.

Instrukcja użycia 

Drewno barwione/impregnowane. Można nakładać RFxx20 na drewno pokryte bejcą lub 

impregnantem o niskiej zawartości części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni, można 

lekko przeszlifować papierem ściernym lub włókniną. Usunąć pył i nanieść 1-2 warstwy 

produktu. 

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Na drewnie już pokrytym lakierami 

nawierzchniowymi w dobrym stanie, przeszlifować papierem o gradacji 320. Oczyścić 

powierzchnię i przystąpić do lakierowania. Na drewnie już pokrytym lakierami nawierzch-

niowymi w złym stanie, przeszlifować papierem o gradacji 80-150, aby przywrócić 

drewno do stanu surowego. Następnie oczyścić powierzchnię i przystąpić do lakierowa-

nia. Zalecamy aplikowanie 1-2 warstw Impregnatu Klasycznego RMxx10 przed RFxx20.

Konserwacja: Przedmiotom narażonym na działanie czynników atmosferycznych, 

wystarczy konserwacja części zaczynających ulegać zniszczeniu. Przeszlifować lekko 

wyrób papierem o średniej gradacji 220-320, usunąć pył i nanieść warstwę. Na bardziej 

zniszczonye części można nanieść drugą warstwę. Jeżeli przedmiot jest mniej narażony 

na warunki pogodowe, poprawki i renowacji można przeprowadzać rzadziej. Oczyścić 

wyrób pokryty Detergentem neutralnym T.Clean RR1050.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Lakier Nawierzchniowy RFxx20, La-

kier Nawierzchniowy Woskowy RCxx30, Lakier Nawierzchniowy UV Defender RQxx70.

Opakowania: 0,75 L, 2,5 L, 10 L

RF1020 
BEZBARWNY 

MATOWY

RF1120 
BEZBARWNY 
PÓŁPOŁYSK

Przechowywać  
w temperaturze  
powyżej 5°C

Gotowy do użycia

Wydajność
10 m2 / L

Czas schnięcia między 
warstwami 2-6 godz.

Aplikacja  
w temperaturze 
powyżej 10°C

Pędzlem, Natryskiem

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego
wysychania 
12 godz.
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Ochrona-Wykończenie-Konserwacja
Zastosowanie: stolarka budowlana, meble ogrodowe, okładziny, balkony, ogrodze-

nia, listwy boazeryjne, kratownice.

Informacje o produkcie: jest miękki w dotyku. Zwiększa wodoodporność, odpor-

ność i trwałość drewna. Podkreśla naturalny matowy wygląd.

Instrukcja użycia 

Drewno barwione/impregnowane. Można nakładać RCxx30 na drewno pokryte bejcą 

lub impregnantem o niskiej zawartości części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni, 

można lekko przeszlifować papierem ściernym lub włókniną. Usunąć pył i nanieść 1-2 

warstwy produktu. 

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Na drewnie już pokrytym lakierami 

nawierzchniowymi, należy przeszlifować papierem o gradacji 320. Oczyścić po-

wierzchnię i przystąpić do lakierowania. Na drewnie już pokrytym lakierami nawierzch-

niowymi w złym stanie, przeszlifować papierem o gradacji 80-150, aby przywrócić 

drewno do stanu surowego. Oczyścić powierzchnię i przystąpić do lakierowania. 

Zalecamy aplikowanie 1-2 warstw Impregnatu klasycznego RMxx10 przed lakierem 

nawierzchniowym woskowym RCxx30.

Konserwacja: przedmiotom narażonym na działanie czynników atmosferycznych, 

wystarczy konserwacja części zaczynających ulegać zniszczeniu. Przeszlifować lekko 

wyrób papierem o średniej gradacji 220-320, usunąć pył i nanieść warstwę pożąda-

nego koloru. Na bardziej zniszczonych częściach można nanieść drugą warstwę. Jeżeli 

przedmiot jest mniej narażony na warunki pogodowe, operacje poprawki i renowacji 

można przeprowadzać rzadziej

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Lakier Nawierzchniowy Woskowy 

RCxx30.

Opakowania: 0,75 L, 2,5 L 5 L, 10 L, 25 L.

RC2030 
BEZBARWNY

RC3030 
MIODOWY

Przechowywać  
w temperaturze 
powyżej 5°C

Gotowy do użycia

Wydajność
10 m2 / L

Czas schnięcia między 
warstwami 2-6 godz.

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Pędzlem, Natryskiem

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego
wysychania 
12 godz.

RCxx30 LAKIER NAWIERZCHNIOWY WOSKOWY 
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RQxx70 LAKIER NAWIERZCHNIOWY UV DEFENDER 
Ochrona-Wykończenie-Konserwacja
Zastosowanie: stolarka budowlana, meble ogrodowe, okładziny, balkony, ogrodze-

nia, listwy boazeryjne, kratownice.

Informacje o produkcie: stanowi najskuteczniejszą ochronę przed promieniami 

UVA/UVB, najbardziej szkodliwymi z widma słonecznego, które niszczą drewno i 

powodują jego poszarzenie. Chroni od erozyjnego działania wody deszczowej i wilgoci. 

Uszlachetnia przedmioty drewniane i wzmacnia ochronę drewna pokrytego impregnatami 

na bazie wody.

Instrukcja użycia 

Drewno barwione/impregnowane. Można nakładać RQxx70 na drewno  

pokryte bejcami lub impregnatami o niskiej zawartości części stałych.  

Po oczyszczeniu powierzchni, można lekko przeszlifować papierem ściernym lub 

włókniną. Usunąć pył i nanieść 1-2 warstwy produktu.  

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Na drewnie już pokrytym  

lakierami nawierzchniowymi w dobrym stanie, należy przeszlifować papierem o 

gradacji 320. Oczyścić powierzchnię i przystąpić do lakierowania. Na  

drewnie już pokrytym lakierami nawierzchniowymi w złym stanie, przeszlifować  papie-

rem o gradacji 80-150, aby przywrócić drewno do stanu surowego.  

Oczyścić powierzchnię i przystąpić do lakierowania. Zalecamy aplikowanie  

1-2 warstw Impregnatu klasycznego RMxx10 przed Lakierem nawierzchniowym UV 

Defender RQxx70.

Konserwacja: przedmiotom narażonym na działanie czynników atmosferycznych, 

wystarczy konserwacja części zaczynających ulegać zniszczeniu. Przeszlifować lekko 

wyrób papierem o średniej gradacji 220-320, usunąć pył i nanieść warstwę pożąda-

nego koloru. Na bardziej zniszczonych częściach można nanieść drugą warstwę. Jeżeli 

przedmiot jest mniej narażony na warunki pogodowe, operacje poprawki i renowacji 

można przeprowadzać rzadziej.  

Aby przedłużyć ochronne działanie powłoki i piękno wyrobu, doradza się czyścić go 

Detergentem neutralnym T.Clean RR1050. Nie stosować agresywnych detergentów.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Lakier Nawierzchniowy UV Defen-

der RQxx70.

Opakowania: 0,75 L, 2,5 L, 5 L.

RQ1170 
TEK- 

MODRZEW

RQ1370 
ORZECH WŁOSKI

Przechowywać  
w temperaturze 
powyżej 5°C

Gotowy do użycia

Wydajność 
10 m2 / L

Czas schnięcia między 
warstwami 2-6 godz.

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Pędzlem, Natryskiem

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego 
wysychania 12 godz.
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Ochrona-Wykończenie-Konserwacja
Zastosowanie: zewnętrzne posadzki, podesty, pomosty, doki, krawędzie basenu, 

meble ogrodowe.

Informacje o produkcie: zachowuje naturalną urodę drewna, opóźniając szarzenie 

spowodowane wystawieniem na działanie czynników atmosferycznych. Zawiera 

substancje pochłaniające promienie UV o szerokim widmie i wychwytujące wolne 

rodniki w celu zmniejszenia niszczącego działania promieniowania słonecznego. Łatwy 

w aplikacji. Nie łuszczy się z biegiem czasu, zanika z czasem.

Instrukcja użycia 

Surowe drewno. Przeszlifować podłoże papierem ściernym o gradacji 150, oczyścić 

powierzchnię od pyłów po szlifowaniu i nanieść 2-3 warstwy.

Konserwacja: w przypadku przedmiotów narażonych na intensywne działanie 

czynników atmosferycznych, wystarczy odnowić powierzchnię, aplikując 2-3 warstwy 

preparatu RK10xx. Jeżeli przedmiot jest mniej narażony na warunki pogodowe, 

operacje poprawki i renowacji można przeprowadzać rzadziej.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Olej tarasowy serii RK10xx.

Opakowania: 0,75 L, 2,5 L, 10 L.

RK1000 
MIODOWY

RK1001 
TEK

Przechowywać 
w temperaturze 
powyżej 5°C

Gotowy do użycia

Wydajność 
12-20 m2 / L

Czas schnięcia między 
warstwami 2-3 godz.

Możliwość chodzenia 
po 72 godz.

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Pędzel, Wałek

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego 
wysychania  
48 godz.

RK10xx OLEJ TARASOWY I DO MEBLI 
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RE20xx DECOGRIP SOLUTION 
Ochrona-Wykończenie-Konserwacja różnego rodzaju powierzchni
Zastosowanie: drewno, metal, ściany, tkaniny, plastik, szkło, ceramika. Wyroby znajdujące się 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Informacje o produkcie. jest to pigmentowany lakier nawierzchniowy o wysokim kryciu i 
niezwykłej przyczepności do wszelkiego rodzaju powierzchni. Jest odporny na promieniowanie UV i 
działanie czynników atmosferycznych. Łatwy w aplikacji. O dobrej rozlewności.

Instrukcja użycia. Surowe drewno. Przeszlifować podłoże papierem ściernym o gradacji 
150-180, oczyścić powierzchnię zarówno od pyłów, jak i z ewentualnych śladów tłuszczu Jeżeli 
przedmiot wystwiony jest na zewnątrz, zalecane jest również uprzednie naniesienie warstwy 
impregnatu RMxx10. Drewno barwione/impregnowane. Przeszlifować podłoże papierem 
ściernym o gradacji 180-240. Jeżeli warstwy starego lakieru odstają, ależy kompletnie je usunąć. 
Oczyścić powierzchnię zarówno od pyłów,jak i z ewentualnych śladów tłuszczu. Następnie nanieść 
conajmniej dwie warstwy Emalii do różnych podłoży Decogrip RE20xx. Metal. W celu naniesienia 
produktu na zardzewiałe żelazo należy najpierw usunąćrdzę szczotką stalową lub odpowiednim pa-
pierem ściernym przed aplikacją Emalii do różnych podłoży Decogrip RE20xx. Plastik. Biorąc pod 
uwagę dużą różnorodność dostępnych powierzchni, należy najpierw ocenić przyczepność podłoża. 
Przed aplikacją należy oczyścić powierzchnię zarówno od pyłów, jak i z ewentualnych śladów 
tłuszczu. W celu zwiększenia przyczepności, można delikatnie zmatowić powierzchnię przy użyciu 
papieru ściernego o gradacji 180-240. Szkło i ceramika. Po ocenie przyczepności powierzchni 
dodaj środek polepszający przyczepność RY0406 w ilości 2%. Oczyść powierzchnię produktem 
RR1050, anastępnie przejdź do lakierowania.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Decogrip Emalia do różnych podłoży RE20xx, 
RO3000 naturalny Olej dekoracyjny, RP2260 Lakier Nawierzchniowy do Parkietów.

Opakowania: 0,5 L, 2,5 L*, 5 L* (*tylko RE2021).

RE2024 
KORAL 

RE2022
OPAL 

RE2021
CZYSTY BIAŁY

RE2030 
ŻAD 

RE2025 
RUBIN 

RE2023 
BURSZTYN 

RE2031 
SZAFIR

RE2026 
KWARC 

RE2027 
GRANAT

RE2028 
TYGRYSIE OKO

RE2029 
SZMARAGD

RE2032 
AKWAMARYN

RE2033 
AMETYST

RE2034 
ŁUPEK

RE2035 
ONYKS 

Przechowywać  
w temperaturze 
powyżej 5°C

Gotowy do użycia

Wydajność
10-12 m2/L

Czas schnięcia między 
warstwami 4-24 godz.

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego 
wysychania  
48 godz.

Aplikacja pędzlem, 
natryskiem, wałkiem
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RR5050 ODSZARZACZ
Regeneracja zniszczonego drewna
Zastosowanie: przedmioty z drewna poszarzałego, takie jak posadzki, stolarka 

budowlana, meble ogrodowe, okładziny, ogrodzenia, belki.

Informacje o produkcie: rozjaśnia i regeneruje zszarzałe i przebarwione drewno. 

Usuwa szare odbarwienia z każdego rodzaju drewna i przywraca jego pierwotny 

wygląd. Idealny dla drewna egzotycznego i iglastego. W formie miękkiego żelu, do 

aplikowania zarówno w poziomie, jak w pionie.

Instrukcja użycia 
Wstrząsnąć energicznie Odszarzacz. Usunąć ewentualne resztki lakieru z obrabianej 

powierzchni. Upewnić się, że drewno jest suche. Nałożyć pędzlem, aż do utworzenia 

kilkumilimetrowej warstwy. Wyszorować szczotką ze szczeciną nylonową lub z trawy 

sorgo (nie stosować szczotek metalowych). Pozostawić na 15 minut. Spłukać obficie 

wodą, nadal czyszcząc szczotką. Można także oczyścić myjką ciśnieniową (maks. ci-

śnienie 60 bar). Przy obróbce twardych gatunków drewna, należy powtórzyć operację, 

aby uzyskać optymalny rezultat rozjaśnienia. W zależności od typu drewna, rezultaty 

rozjaśnienia mogą być różne. Po myciu wodą, gdy drewno jest całkowicie suche 

(zazwyczaj po upływie 2-3 dni), można lakierować przedmiot.

Opakowania: 0,75 L, 5 L.

RR5050 
BEZBARWNY

Przechowywać 
w temperaturze 
powyżej 5°C

Gotowy do użycia

Wydajność 
10 m2 / L

Czas ostatecznego
wysychania 
24 godz

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Pędzel

Wymieszać dobrze 
przed użyciem
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Dekoracja-Ochrona-Konserwacja
Zastosowanie: meblarstwo, akcesoria meblowe, drzwi wewnętrzne, okładziny 

wewnętrzne, parkiet.

Informacje o produkcie: chroni i ozdabia drewno zachowując jego naturalny 

wygląd. Łatwy i szybki w aplikacji, czyni powierzchnię wodoodporną i pozostawia 

ją jedwabiście gładką. Możliwe jest naniesienie Oleju Dekoracyjnego jako trzeciej 

warstwy w celu zapewnienia lepszej ochrony. 

Instrukcja użycia 
Surowe drewno. Oczyścić dokładnie powierzchnię od śladów brudu, tłuszczu, wosku i ży-

wic. Przeszlifować papierem o gradacji 150-180 i usunąć pył. Aby zachować zabarwienie 

drewna, nałożyć 2-3 warstwy Oleju Dekoracyjnego naturalnego RO3000 w odstępach 

1-2 godz. Między kolejnymi warstwami przeszlifować powierzchnię papierem o gradacji 

320-400. 

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Przeszlifować papierem o gradacji 80-

150 i usunąć pył. Następnie postępować, jak w przypadku surowego drewna.

Konserwacja: Przeszlifować lekko papierem o średniej gradacji 220-320, usunąć 

pył i nanieść warstwę RO3000. Na bardziej zniszczone części można nanieść drugą 

warstwę.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Olej Dekoracyjny RO3000.

Opakowania: 0,5 L, 2,5 L.

RO3000 
NATURALNY

Przechowywać 
w temperaturze 
powyżej 5°C

Gotowy do użycia 

Wydajność 
12-24 m2 / L

Czas schnięcia między 
warstwami 1-2 godz.

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Pędzel, Szmatka

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego
wysychania 
5 godz.

RO3000 OLEJ DEKORACYJNY 
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Przygotowanie podłóg drewnianych i mebli
Zastosowanie: podłogi drewniane i mebli.

Informacje o produkcie: to podkład przygotowany do stosowania na podłogach 

drewnianych. Receptura na bazie żywic akrylowo-poliuretanowych, jest bardzo 

elastyczna i łatwo daje się zeszlifować.

Instrukcja użycia 
Przeszlifować drewno surowe papierem ściernym o gradacji 150 i usunąć pył odku-

rzaczem. Nałożyć 1-2 warstwy RP1060 w odstępie 2-4 godz. Nie szlifować między 

pierwszą i drugą warstwą. Odczekać 24 godz., przed przystąpieniem do następnej 

fazy - szlifowania, następnie polakierować Lakierem nawierzchniowym do parkietów 

RPxx60.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Lakierem nawierzchniowym do 

parkietów RPxx60.

Opakowania: 0,75 L, 2,5 L.

RP1060 
BEZBARWNY 

Przechowywać  
w temperaturze 
powyżej 5°C

Gotowy do użycia 

Wydajność 
10 m2 / L

Czas schnięcia między 
warstwami 2-4 godz.

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Pędzel, Natrysk, Wałek 
o gładkim runie

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego
wysychania 
24 godz.

RP1060 PODKŁAD – WYPEŁNIACZ PORÓW
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Zastosowanie: podłogi drewniane i mebli. 

Informacje o produkcie: jest to lakier nawierzchniowy do podłóg drewnianych, 

bezbarwny, i bardzo odporny na ścieranie. Receptura na bazie żywic poliuretano-

wych, jest niezwykle odporna na zużycie, elastyczna, z bardzo niewielką zawartością 

rozpuszczalników i pozbawiona substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia 

użytkownika i dla środowiska. Specjalne filtry UV także sprawiają, że nie żółknie i 

zapewniają dobrą ochronę naturalnego koloru drewna.

Instrukcja użycia 
Surowe drewno. Przeszlifować drewno surowe papierem ściernym o gradacji 150 i 

usunąć pył. Nałożyć 3 warstwy RPxx60 w odstępie 2-4 godz. Nie ma potrzeby szli-

fować między kolejnymi warstwami. Aby uzyskać lepszy rezultat, nałożyć 1 warstwę 

Podkładu RP1060 i 2 warstwy Lakieru nawierzchniowego RPxx60. 

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Na drewnie już pokrytym lakierami 

nawierzchniowymi w dobrym stanie, należy przeszlifować papierem o gradacji 240-

280. Oczyścić powierzchnię i przystąpić do lakierowania. Na drewnie już pokrytym 

lakierami nawierzchniowymi w złym stanie, przeszlifować papierem o gradacji 80-

150, aby przywrócić drewno do stanu surowego. Oczyścić powierzchnię i przystąpić 

do lakierowania, jak wskazane dla drewna nowego.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Lakier nawierzchniowy do parkie-

tów RPxx60.

Opakowania: 0,75 L, 2,5 L.

RP1160 
BEZBARWNY PÓŁ-

POŁYSK

RP2260 
BEZBARWNY MATOWY

Przechowywać  
w temperaturze 
powyżej 5°C

Gotowy do użycia 

Wydajność 
10 m2 / L

Czas schnięcia między 
warstwami 2-4 godz.

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Pędzel, Natrysk, Wałek 
o gładkim runie

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego
wysychania 24 godz.

RPxx60 LAKIER NAWIERZCHNIOWY DO PARKIETÓW 
Konserwacja-Wykończenie podłóg drewnianych
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RBxx90 VINTAGE PRESTIGE
Lakiery do uzyskania efektu materiału tekstylnego
Zastosowanie: drewno, zelazo, szkło, sciany, tworzywa sztuczne i tkaniny. Elemen-

ty wyposazenia wewnetrznego i zewnetrznego.

Informacje o produkcie: Vintage Prestige głeboki mat to lakiery do drewna, za 

pomoca których mozna tworzyc efekty shabby, decapé, patyny i etno. Wystarczy 

aplikacja jednej warstwy, by nadac powierzchni głebokiego efektu materiału tekstyl-

nego. To wodne, bezzapachowe lakiery o niskiej emisji LZO - idealne do zastosowan 

wewnetrznych. Vintage Prestige to lakiery zmywalne, o wysokim kryciu i doskonałej 

przyczepnosci do wszystkich powierzchni. To grubokryjacy produkt, o wysokiej przy-

czepnosci do wszelkiego rodzaju powierzchni. Bez szlifowania. Bez usuwania starej 

warstwy lakieru. Bez primera. Doradza sie aplikacje 2 warstw.

Instrukcja użycia 

Oczyścić powierzchnię z kurzu i tłuszczów acetonem, ponieważ mogą one unie-

możliwić przyczepność lakieru. Jezeli stara warstwa lekieru odstaje, przeszlifowac 

powierzchnie papierem o gradacji 150 - 180. Naniesc produkt na powierzchnie. 

Po 2 godzinach mozna nałozyc druga warstwe w celu uzyskania bardziej jednolitego 

koloru. W celu naniesienia produktu na zardzewiałe zelazo nalezy najpierw usunac 

rdze szczotka stalowa lub odpowiednim papierem sciernym. Następnie przejść do 

aplikacji produktu Vintage Prestige.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Olej Dekoracyjny RO3000. 

Opakowania: 0,5 L, 5 L (jedynie w wersjach RB1490).

RB1090 
WIŚNIA

RB1590 
MLECZNA MIĘTA

RB1190 
FRAPP

RB1690 
ANYŻ 

RB1290 
ORZECH LASKOWY

RB1390 
WANILIA

RB1490 
KOKOS

RB1790 
JAŁOWIEC

RB1890 
TRUFLA

RB1990 
MARCEPAN

Przechowywać w 
temperaturze  
powyżej 5° C 

Gotowy do użycia

Wydajność
8-10 m2/L

Czas schnięcia między 
warstwami
2 godz. 

Aplikacja
w temperaturze 
powyżej 10°C

Aplikacja pędzlem, 
gąbka, wałkiem

Wymieszać dobrze 
przed użyciem 

Czas ostatecznego 
wysychania
6-8 godz.
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RB5x90 GOLDEN PRESTIGE
Lakiery do uzyskania efektów metalicznych
Zastosowanie: drewno, metal, szkło, ściany, tworzywa sztuczne i tkaniny. Elementy 

wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Informacje o produkcie: Golden Prestige to metaliczne lakiery dla współczesnego 

luksusu. Połysk złota zamienia każdą przestrzeń w mały klejnot. Golden Prestige już 

przy aplikacji pierwszej warstwy charakteryzuje się wysokim kryciem i doskonałą 

przyczepnością do wszystkich powierzchni. Nie wymaga szlifowania, usuwania starej 

farby czy też aplikacji primera. Dzięki wodnej, bezzapachowej formule, o niskiej 

emisji LZO, lakier ten jest idealny do zastosowań wewnętrznych. Golden Prestige to 

zmywalny produkt. Zaleca się aplikację 2 warstw.

Instrukcja użycia 

Oczyścić powierzchnię z pyłów I śładów tłuszczu. W przypadku odstawania warstw 

starego lakieru, przeszlifować podłoże papierem o gradacji 150-180. Nanieść 

produkt na powierzchnię (w przypadku aplikacji natryskiem rozcieńczyć dodając 

10% wody). Przed upływem 12 godzin jest możliwa aplikacja drugiej warstwy w celu 

uzyskania bardziej jednolitego koloru. Golden Prestige może być pokryty RP1160.

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Lakier nawierzchniowy do parkietów 

RP1160.

Opakowania: 0,25 L.

RB5190
ŻÓŁTE ZŁOTO

RB5290
RÓŻOWE ZŁOTO

RB5390
BIAŁE ZŁOTO

RB5490
CZARNE ZŁOTO

Przechowywać w 
temperaturze  
powyżej 5° C 

Gotowy do użycia

Wydajność
8-10 m2/L

Aplikacja
w temperaturze 
powyżej 10°C

Wymieszać dobrze 
przed użyciem 

Czas schnięcia między 
warstwami
2 godz. 

Czas ostatecznego 
wysychania
6-8 godz.

Pędzlem, natryskiem
lub wałkiem

RB5090
BRĄZOWE ZŁOTO
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Lakiery o wysokiej odporności do podłóg
Zastosowanie: ceramika, gres, kamień, posadzki betonowe, płytki cotto i podłogi 

drewniane.

Informacje o produkcie: Floor Prestige to najnowocześniejszy, jednoskładnikowy, 

matowy lakier do renowacji podłóg. Niezwykle odporny na ścieranie, odpowiedni 

na powierzchnie o dużym obciążeniu ruchem. Jego formuła na bazie wody jest 

bezzapachowa i ma niską emisję LZO, dzięki czemu ten lakier jest odpowiedni do 

wnętrz. Floor Prestige to zmywalny i silnie kryjący produkt, który mocno przylega do 

wszelkiego rodzaju starannie oczyszczonych powierzchni. W przypadku powierzchni 

uprzednio pokrytych lakierem, należy ocenić, czy konieczne jest lekkie zeszlifowanie 

starej warstwy lakieru. 

Nie jest wymagana aplikacja primera.  
Jest odpowiedni do pomieszczeń podlegających normie HACCP.  
Produkt posiada certyfikat i jest zgodny z normą UNI 11021:2002.

Instrukcja użycia 
Oczyścić powierzchnię z kurzu i tłuszczów acetonem, ponieważ mogą one uniemoż-

liwić przyczepność lakieru. Nie nakładać na podłogi pokryte olejami, woskami lub 

pochodnymi. Nanieść produkt na powierzchnię. Przed nałożeniem drugiej warstwy 

pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia między warstwami: min. 2 godziny). Na 

powierzchnie narażone na duże obciążenie ruchem zaleca się nałożenie dwóch lub 

trzech warstw. Po zastosowaniu produktu przewietrzyć pomieszczenie. Na powierzch-

niach narażonych na zużycie Floor Prestige można zabezpieczyć matowym lakierem 

nawierzchniowym do podłóg drewnianych RP2260. 

Możliwość pokrywania innymi lakierami: Lakier nawierzchniowy do parkietów 

RP2260.

Opakowania: 0,75 L, 2,5 L.

Przechowywać  
w temperaturze 
powyżej 5°C

Gotowy do użycia 

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Czas schnięcia między 
warstwami 2-4 godz.

Czas ostatecznego
wysychania 
24 godz.

Pędzel, Natrysk, Wałek

Wydajność 
14 m2 / L

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

RB2x70 FLOOR PRESTIGE

RB2070 
GOŁĘBIA 
SZAROŚĆ

RB2170 
PAPIRUS

RB2270 
CEMENT

RB2370 
OŁÓW

RB2470 
ANTRACYT
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RR1050 DETERGENT T.CLEAN
Czyszczenie okien, drzwi i mebli

Zastosowanie: czyszczenie okien, drzwi i akcesoriów meblowych.

Informacje o produkcie: RR1050 skutecznie czyści wszelkiego rodzaju powierzch-

nie lakierowane bez naruszenia nawierzchni.

Instrukcja użycia 
Rozpylić na powierzchni i rozprowadzić szmatką z mikrofibry. Bez spłukiwania. Nie 

pozostawia osadów.

Opakowania: 0,75 L.

RR1050 
NEUTRALNY

Przechowywać w
temperaturze  
powyżej 5°C

Gotowy do użycia

Wydajność 
20 m2 / L

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Ściereczka z mikrofibry

Wymieszać dobrze 
przed użyciem
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Czyszczenie okien, drzwi i mebli
Zastosowanie: konserwacja stolarki budowlanej i akcesoriów meblowych. Odpo-

wiedni również do regeneracji powierzchni aluminiowych i PVC.

Informacje o produkcie: T.Top+ nadaje lakierowi blasku i miękkości. Dzięki 

zawartym w nim składnikom, RR1250 w ciągu kilku minut wnika do wewnątrz mi-

kropęknięć powłoki lakierowej i naprawia uszkodzenia spowodowane upływem czasu. 

T.Top+ odżywia lakier, przywracając jego pierwotne zdolności elastyczne i czyniąc go 

wodoodpornym.

Uwaga: nadaje się do pielęgnacji powierzchni lakierowanych preparatem na bazie 

wody lub rozpuszczalnika, bezbarwnych lub lakierowanych (również białych, nie 

powoduje żółknięcia).

Instrukcja użycia. 
Oczyścić powierzchnię preparatem T.Clean RR1050 przed nałożeniem preparatu 

T.Top+. Rozpylić T.Top+ i rozprowadzić produkt szmatką z mikrofibry. Pozostawić 

do wyschnięcia. Nie aplikować T.Top+ w dni deszczowe lub w godziny, kiedy okno 

/ drzwi są wystawione na bezpośrednie działanie słońca. Ewentualne pozostałości 

produktu na szybach można usunąć za pomocą szmatki z mikrofibry. Wstrząsnąć 

przed użyciem.

Opakowania: 0,75 L.

RR1250 
NEUTRALNY

Przechowywać  
w temperaturze 
powyżej 5°C

Gotowy do użycia

Wydajność 
20 m2 / L

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Ściereczka 
z mikrofibry

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

Czas ostatecznego 
wysychania 
10 minut

RR1250 PREPARAT REGENERACYJNY T. TOP+
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Ochrona i pielęgnacja drewna
Zastosowanie: meble, meble ogrodowe, okna, drzwi, okładziny, belki, boazeria, 

balkony, drewniane domki, ogrodzenia, altany.

Informacje o produkcie: zawiera mieszankę fungicydów o szerokim spektrum 

(0,25% IPBC, 0,25% propikonazol i 0,25% permetryna). Jest skuteczny w 

zapobieganiu działania grzybów wywołujących siniznę i zgniliznę drewna, a także 

w zwalczaniu korników drewna i termitów. Produkt może być użyty w klasie 1, 2 i 

3 zgodnie z normą EN335 (należy go polakierować w przypadku drewna typu 3). 

RA3000 Impregnat przeciw kornikom i termitom wnika w głąb dzięki technologii 

stabilizowanej mikroemulsji. Nałożony przed innymi produktami wyrównuje 

powierzchnię i przygotowuje ją do kolejnych warstw. Zalecane jest nałożenie 2-3 

warstw produktu. Nie pozostawia śladów i łatwo się aplikuje.

Instrukcja użycia 
Surowe drewno. Przygotować podłoże papierem ściernym o ziarnistości 150, oczy-

ścić powierzchnię i nałożyć 2-3 warstwy produktu. 

Drewno bejcowane/impregnowane/lakierowane. Należy przywrócić drewno do stanu 

surowego za pomocą myjki ciśnieniowej, papieru ściernego lub Odszarzacz RR5050. 

Oczyścić powierzchnię i postępować jak w przypadku drewna surowego.

Zalecana ilość: 
160-200 g/m2 EFEKT PREWENCYJNY 

300 g/m2 EFEKT REGENERUJĄCY

RA3000 IMPREGNAT PRZECIW KORNIKOM I TERMITOM SPEŁNIA 
WYMAGANIA EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO 
BIOCYDÓW. ZAREJESTROWANY PRODUKT WEDŁUG REG. UE 528/2012

Opakowania: 0,75 L, 5 L.

Przechowywać w
temperaturze  
powyżej 5°C

Gotowy do użycia

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 10°C

Czas schnięcia między 
warstwami min. 2, 
max. 20 godz.

Czas ostatecznego 
wysychania 24 godz.

Pędzel

Wydajność 6 m2/L efekt 
prewencyjny, 4 m2/L 
efekt regenerujący

Wymieszać dobrze 
przed użyciem

RA3000 
IMPREGNAT PRZECIW KORNIKOM I TERMITOM

RA3000 
BEZBARWNY
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Dodatek wzmacniający
Zastosowanie: drewno, metal, szkło, ściany, tworzywa sztuczne i ceramika.

Informacje o produkcie: ten specjalny produkt zwiększa przyczepność do wszel-

kiego rodzaju podłoży. RY0406 to dodatek zwiększający przyczepność i właściwości 

chemiczno-fizyczne serii Vintage Prestige, Golden Prestige, Floor Prestige i Decogrip.

Instrukcja użycia 
Dodaj 2% promotora przyczepności do wybranego lakieru z serii Prestige i Decogrip. 

Dokładnie wymieszaj. Wymieszany produkt ma lepszą wydajność, jeśli zostanie 

rozprowadzony w ciągu 48 godzin i nie dłużej niż w ciągu tygodnia. W tym przypadku 

sugeruje się dodanie dodatkowych 2% RY0406.

Opakowania: 50 ml.

RY0406 PROMOTOR PRZYCZEPNOŚCI 

Przechowywać  
w temperaturze 
powyżej 5°C

Gotowy do użycia 

Aplikacja 
w temperaturze 
powyżej 15°C

RY0406 
NEUTRALNY
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53Kolory przedstawione w kartach technicznych sa orientacyjne i moga sie róznic w zaleznosci od rodzaju powierzchni i metod aplikacji
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INSTRUKCJA TECHNICZNA
profesjonalne lakiery do drewna
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