De norm voor houten vloeren
Een complete lijn lakproducten voor de afwerking van parket en houten vloeren

Trae Lyx
Naturel

Trae Lyx
Projectlak

intensief huiselijk en
commercieel gebruik

intensief huiselijk en
commercieel gebruik

TRAE LYX NATUREL is een
ultra matte 2-componentenlak
van projectkwaliteit.
Het bijzondere aan deze lak is,
dat, na droging van de lak, de
vloer een onbehandelde
uitstraling heeft, terwijl deze
optimaal beschermd is.
Vloeren, die met TRAE LYX
NATUREL behandeld zijn,
kunnen intensief belast
worden. Daardoor is TRAE LYX
NATUREL ook uitstekend te
gebruiken als projectlak. Het is
zeer slijt-, kras- en stootvast en
heeft een hoge bestendigheid
tegen chemicaliën.
TRAE LYX NATUREL kan
worden aangebracht op
diverse soorten parket en
houten vloeren maar kan
probleemloos als meubellak
gebruikt worden.

TRAE LYX PROJECTLAK is een
waterverdunbare 2 componenten lak op polyurethaan
basis.
De lak heeft een zeer hoge
slijt- en krasvastheid en is
onder andere geschikt voor de
afwerking van houten vloeren
en trappen, die zeer intensief
belast worden. TRAE LYX
PROJECTLAK is bestand tegen
de meeste chemicaliën.
Het is leverbaar in twee
glansgraden; te weten
zijdeglans en mat. TRAE LYX
PROJECTLAK mat geeft de
vloer de uitstraling van een
olievloer maar met het gemak
van een lakvloer.

Trae Lyx
Parketlak

Trae Lyx
Kleurbeits

voor harde houtsoorten en
intensieve belasting

TRAE LYX KLEURBEITS geeft
houten vloeren en meubelen
een fraaie natuurlijke uit
straling. De kleuren zijn met
elkaar te mengen, zodat men
een kleur naar eigen wens
kan samenstellen.
Het is een watervaste
waterbeits, die binnenshuis
toegepast kan worden op
zachte en harde houtsoorten,
op vloeren en meubels.
Na intensieve droging moet
men afwerken met TRAE LYX
PARKETLAK, TRAE LYX
PROJECTLAK of TRAE LYX
VLOERLAK.

TRAE LYX PARKETLAK is een
waterverdunbare lak met een
zeer hoge slijt- en stootvastheid.
Hierdoor is de lak bijzonder
geschikt om parket, houten
vloeren, deuren en betim
meringen voor lange tijd te
verzegelen.
TRAE LYX PARKETLAK is een
glasheldere blanke lak, die
door de unieke samenstelling
niet vergeelt. De kleur van het
hout zal na de behandeling
met TRAE LYX PARKETLAK
nagenoeg niet veranderen.
De lak is vrijwel reukloos.
TRAE LYX PARKETLAK is
leverbaar in hoogglans,
zijdeglans en mat. De matte
lak geeft de behandelde
objecten een uitstraling alsof
deze met olie behandeld zijn.
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Voor zachte houtsoorten/
huiselijk gebruik

TRAE LYX PROJECT SEALER
WIT is een dekkende
2-componenten water
gedragen isolerende grondlak
voor vloeren, die afgewerkt
dienen te worden met een
slijtvaste projectlak. TRAE LYX
PROJECT SEALER WIT voorkomt in vrijwel alle gevallen
vergeling ten gevolge van
doorslag van inhoudstoffen.
TRAE LYX PROJECT SEALER
WIT is sneldrogend en licht
te verwerken. De lak bevat
weinig oplosmiddel.

TRAE LYX GRONDLAK is
een blanke, één-component
parketprimer. Door de
uitstekende isolerende
werking van TRAE LYX
GRONDLAK worden specifieke
eigenschappen van de diverse
houtsoorten ingekapseld,
terwijl de kleur en gloed van
het hout worden verlevendigd.
TRAE LYX GRONDLAK heeft
een hoog vastestofgehalte,
een hoge viscositeit en goede
bevochtigende eigenschappen. TRAE LYX GRONDLAK
isoleert de in sommige
houtsoorten voorkomende
inhoudsstoffen (bijvoorbeeld
looizuur) waardoor minder
fraaie strepen of verkleuringen
voorkomen worden.
Intensiveert de natuurlijke,
warme tint van het hout, zodat
een fraai resultaat wordt
bereikt. Nadien afwerken
met TRAE LYX PROJECTLAK,
TRAE LYX VLOERLAK, TRAE LYX
NATUREL OF TRAE LYX
PARKETLAK.

TRAE LYX MEUBELLAK is een
waterverdunbare, niet
vergelende transparante lak
op basis van polyurethaanacrylaat harsen. TRAE LYX
Meubellak is eenvoudig te
verwerken en is vrijwel
reukloos. Het geeft in
afgesloten ruimtes geen
hinderlijke geur. TRAE LYX
Meubellak is bestand tegen
vocht, gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen, diverse
chemicaliën en drinkalcohol.
TRAE LYX MEUBELLAK is
leverbaar in hoogglans,
zijdeglans en mat.

TRAE LYX VLOERLAK is een
waterverdunbare elastisch
blijvende lak met een hoge
slijtvastheid. De elasticiteit
maakt de lak uitermate
geschikt voor gebruik op
houten objecten van zachthout, zoals grenen en vuren.
Het verfraait en beschermt het
hout optimaal. De glasheldere
blanke TRAE LYX VLOERLAK
verandert de kleur van het
hout nauwelijks en vergeelt
niet. Het is leverbaar in twee
glansgraden; te weten
zijdeglans en mat. TRAE LYX
VLOERLAK mat geeft de vloer
de uitstraling van een olievloer
maar met het gemak van een
lakvloer.
TRAE LYX VLOERLAK is ook
geschikt voor kurkvloeren.

Trae Lyx

2K Meubellak
TRAE LYX 2K MEUBELLAK is
een watergedragen 2-componenten polyurethaan meubellak. Het is speciaal ontwikkeld
voor houten meubels, die zeer
intensief belast worden. De lak
heeft een optimale slijtvastheid, krasvastheid en is
bestand tegen chemicaliën.
TRAE LYX 2K MEUBELLAK is
niet vergelend en reukarm.
TRAE LYX 2K MEUBELLAK is
leverbaar in zijdeglans, mat
en ultra mat.

Trae Lyx
Antislip
pasta

Trae Lyx
Onderhoudsmiddelen

Door het toevoegen van TRAE
LYX ANTISLIP PASTA krijgen
watergedragen parket- en
vloerlakken een ruw oppervlak. Hierdoor creëert men
extra slipweerstand. In
tegenstelling tot de gebruikelijke antislippoeders verkrijgt
men met TRAE LYX ANTISLIP
PASTA een nagenoeg
transparant resultaat. Hierdoor
kan het ook op donkere
houtsoorten worden toegepast. Het bereikte effect is
enigszins afhankelijk van de
ondergrond en de laagdikte.
TRAE LYX ANTISLIP PASTA is
geschikt voor normale
omstandigheden.

Omdat een goed onderhoud
van uw parket, houten vloeren
of kurkvloeren belangrijk is
voor de levensduur, levert
TRAE LYX voor dit doel
hoogwaardige onderhoudsproducten. Wanneer u deze
regelmatig gebruikt dan is
de gelakte vloer eenvoudig
te reinigen. Bovendien blijft
de vloer daarmee in de juiste
staat voor een volgende
lakbeurt. Alle TRAE LYX
ONDERHOUDSMIDDELEN
zijn op elkaar afgestemd.
Bij de samenstelling is
rekening gehouden met het
milieu en ontlasten dit zoveel
mogelijk. De PH-waarde is
neutraal en de alkaliteit is
minimaal.
TRAE LYX onderhouds
middelen zijn leverbaar als:
VLOERPOLISH (mat en glans)
POLISHVERWIJDERAAR
ONDERHOUDSMIDDEL
SPRAY & CLEAN (ook voor
meubels) en
ONDERHOUDSMIDDEL
NATUREL.
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