
Prolux kétkomponenső parkettlakk  
Csillogóan magas fény/selyem fény 
Különösen kopásálló 
Iskolába, tornaterembe is 
 

 
Esztétikus, kemény, kopásálló, könnyen tisztítható bevonatot képzı, kétkomponenső 
parkettlakk. Igen gyorsan szárad.  

Alkalmazási terület: Elsısorban parketta, hajópadló továbbá egyéb keményfa felületek 
dekoratív lakkozására szolgál.  

Választék: MAGASFÉNYŐ változatban az A komponens 0,56 l, 1,87 l, 3 l és 21 l-es, a B 
komponens 0,19 l, 0,63 l, 1 l, és 3,5 l-es csomagolási egységben készül. A 0,56 l-es A és a 
0,19 l-es B ikercsomagolásban kerül forgalomba. A 21 literes kiszerelés kivételével 
mindegyik A komponenst tartalmazó csomagolási egységbe a megfelelı mennyiségő B 
komponens bekeverhetı. SELYEMFÉNYŐ változatban az A komponens 1,5 l-es kiszereléső 
dobozában összekeverhetı a B komponens 0,75 l-es kiszerelésével, míg a 20 literes A 
komponensbıl külön edényzetben keverjünk 2 részt a 2,5 literes B komponens 1 részéhez.  

Felhasználási mód: A viaszmentes, gyalult vagy gondosan csiszolt, száraz, portalanított 
parkettára vagy egyéb felületre a lakkot kéthárom rétegben célszerő felvinni. A lakk 
felhordása általában kefével történik, de a Prolux kétkomponenső parkettlakk különleges 
elınye, hogy hengerezéssel is felhordható, ami jóval termelékenyebben és kényelmesebben 
elvégezhetı mővelet. Ennek különösen nagymérető szobák, ill. termek lakkozásánál van 
jelentısége. Jelentıs megtakarítás érhetı el, ha a még nem lakkozott parketta felületére 
elıször Nitrol parketta alapozót viszünk fel, ami megakadályozza a lakkréteg sötétedését. 
Egyes faféleségeknél, pl. bükkfából készült parkettán enyhe sötétedés léphet fel, ezért 
javasoljuk, hogy a parketta egy kis felületén, elızetesen lakkozási próbát végezzenek. A 
lakkozási próbát minden esetben a dobozból kivett 3:1 térfogatarányban összekevert kis 
mennyiségő Prolux kétkomponenső parkettlakk-kal kell elvégezni. Már lakkozott parketta 
újralakkozásánál elegendı a felület kézi úton történı megcsiszolása. Nagymértékben hibás 
felületekrıl, gépi csiszolással kell a bevonatot eltávolítani. A viaszos, beeresztett vagy más 
felületkezelı anyaggal bevont parketta esetén a teljes felületet géppel le kell csiszolni. A 
megfelelı felhordási körülmények: 20-25 °C hımérséklet és alacsony páratartalom. A 
keverési arány magasfényő parkettlakk esetén 3 térfogat rész A komponens, 1 térfogat rész B 
komponens, selyemfényő parkettlakk esetén 2 térfogat rész A komponens, 1 térfogat rész B 
komponens. Az összekevert magasfényő parkettlakk hígítás nélkül ecsetelhetı. Ha 
felhasználás közben (az eltelt idı, hımérsékleti körülmények miatt) a hígítás mégis 
szükséges, úgy Parkettlakk higító univerzálissal lehet a bekevert lakkot hígítani. Magasfényő 
bevonat kialakításához - a fa minıségétıl függıen - három rétegben kell felhordani a 
parkettlakkot. Egyenletes selyemfényő bevonathoz akkor juthatunk, ha a parkettára a Prolux 
kétkomponenső selyemfényő parkettlakkot szálirányban kenjük fel. Egyes rétegek felhordása 
- az elızı réteg felvitele után - legkorábban 8 óra múlva történhet (függ a hımérséklettıl és a 
levegı páratartalmától. Az újabb lakkréteggel való átfestés elıtt ajánlatos finom szemcséjő 
csiszolóvászonnal a felületet megcsiszolni, majd portalanítani. Tornaterem, táncterem, iskola 



és egyéb nagy igénybevételnek kitett felületek lakkozása esetén a használatba vételig legalább 
10 nap várakozási idıt kell biztosítani. A szerszámokat Univerzális parkettlakk higítóval lehet 
elmosni, közvetlen használatuk után. Vigyázat, az ecset tönkremegy, ha használat után nem 
mossák el! Fontos, hogy a Prolux kétkomponenső parkettlakkProlux magasfényő B 
komponenst a Prolux magasfényő A komponenshez, a Prolux selyemfényő B komponenst a 
Prolux selyemfényő A komponenshez szabad csak keverni! 


