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SPOLEčNĚ UDĚLaT DOBŘE PODLaHU

A Merry Christmas 
and a Happy New Year

Brands of Uzin Utz AG

UZIN s.r.o.

2013
www.uzin.cz | www.wolff-tools.cz | www.pallmann.cz | www.arturoflooring.cz | www.codex-x.cz | www.rz-systems.cz | www.laegler.cz

Pod tímto mottem Vám zde představujeme opět nové výrobky, systémová řešení a inovativní myšlenky pro dřevěné 
podlahy. Především je to PALL-X EXTREME, parketový lak, který je hoden svého jména, protože je:
extrémně inovativní, extrémně variabilní, extrémně zatížitelný. Jedná se o lak na vodní bázi, který funguje jako 1 nebo  
2složkový. Toto je umožněno díky technologii VARIOTEC od firmy PALLMANN a znamená enormně větší flexibilitu v po-
užití a skladování. Jestliže potřebujete lak a chcete se rozhodnout až podle projektu, podle toho, jestli má být povrch 
vystaven běžnému zatížení nebo zda má být použit lak pro nejvyšší zátěž, máte nyní k dispozici tento vhodný produkt. 
Od svého zavedení se právě o tuto senzaci postaral PALL-X EXTREME. Tedy výrobek, který může být optimálně přizpůso-
ben pro veškeré oblasti použití a který je jednoduše pouze „extrémně mimořádný“!

Považujeme se nejen za poskytovatele kompletního sortimentu a servisu pro parketářské řemeslo, nýbrž také za ino-
vativní sílu v oboru. Naši aplikační technici a odborní poradci jsou každodenně s Vámi a vědí, jak Vám poradit. Stále tak 
hledáme možnosti, jak Vám ulehčit všední pracovní den. Proto jsme sestavili systémová řešení, která poskytují přeh-
ledný počet výrobků pro nejvíce používané případy. Potřebujete rychlé řešení? Váš zákazník vyžaduje systém, který má 
poskytovat co nejlepší prostředí v interiéru? Nebo je parketová podlaha vystavena extrémnímu zatížení? Vy máte záměr 
a my s kompletním sortimentem pro novou pokládku parket, renovaci a zušlechtění dřevěného povrchu víme, jak na to. 
Musíte jen vědět, jaká je Vaše představa. 

Dále jsme pro Vás vylepšili naše parketové brusky. Využili jsme našich zkušeností jako poskytovatele kompletního 
sortimentu a úzkého kontaktu s našimi zákazníky z řemesla, abychom přizpůsobili stroje do nejmenších podrobností. 
Zkuste si stroje, které poskytují takový výkon v broušení, který právě pro sebe hledáte na trhu. Ale o strojích PALLMANN 
není potřeba vyslovovat velká slova. Musíte si je užít přímo na místě pokládky či renovace. Domluvte si schůzku s našimi 
technickými poradci značek PALLMANN či UZIN, kteří Vám poskytnou odborné technické informace a nabídnou finanční  
možnosti nákupu.

Nemůžeme se nazývat „partnerem parketářského řemesla“, jestliže nebudeme ruku v ruce sledovat s našimi zákazníky 
náš společný cíl: Odborně zhotovit dřevěnou podlahu! A zde samozřejmě naplno působí naše profesionální odbornost 
v parketářské oblasti spolu s veškerou marketingovou ofenzívou. Žádný div, že došlo v posledních letech k růstu odběra-
telů značek PALLMANN a UZIN, které působí na českém trhu přes 10 resp.20 let.

Dělejme společně kvalitně dřevěné podlahy!

 

  Stefan Neuberger     Michal Bělohlávek
 Ředitel firmy JP Coatings GmbH     Ředitel firmy UZIN s.r.o.
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PŘíPRaVa PODKLaDU

STROjE a PŘíSLUšENSTVí

LEPENí

zUšLEcHTĚNí POVRcHU

OšETŘOVÁNí a čišTĚNí

TEcHNicKé PORaDENSTVí

VšE z jEDNé RUKY

Kompletní sortiment PALLMANN je pro Vás spojen s mnoha výhodami:

• Všechny výrobky od jednoho dodavatele

• Vzájemně na sebe navazující a odsouhlasená produktová a systémová řešení

• Špičková kvalita na každé úrovni podlahové konstrukce

• Jedinečné know-how prostřednictvím týmu technických poradců Pallmann a Uzin

• Odborné poradenství pro podklad

VŠE PRO

PARKETY
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OLEjE Na DŘEVĚNé PODLaHY
MAGIC OIL 2K 27
MAGIC OIL 2K ERGO 27
MAGIC OIL 2K COLOR 28
MAGIC OIL 2K SPA 29
SOYABASE PLUS 29

LEPENí DŘEVĚNÝcH PODLaH
PALLMANN P5/UZIN MK 200 33
PALLMANN P3 /UZIN MK 83 34
PALLMANN P6/UZIN MK 250 34
PALLMANN P7/UZIN MK 95 34
PALLMANN P9 A P104/UZIN MK 92S A PE 414 TURBO 35
UZIN MK 73/UZIN PE 317                              36

PŘíPRaVa PODKLaDU
UZIN PE 360/ UZIN PE 460/PE 480/ UZIN NC 182 38
UZIN NC 174 NEU/ UZIN RR 203/UZIN KR 416 39

STROjE a PŘíSLUšENSTVí
PÁSOVÁ BRUSKA COBRA 41
TRANSPORTNÍ VOZÍK A DESKA PRO COBRU 41 a 43
OKRAJOVÁ BRUSKA GECKO STAR 42
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO GECKO STAR 42
OKRAJOVÁ BRUSKA GECKO FLEX 43
TRANSPORT. KUFŘÍK PRO GECKO FLEX 43
VYSAVAČ DUST M A PŘÍSLUŠENSTVÍ 44
1KOTOUČ. BRUSKA UNO A PŘÍSLUŠENSTVÍ 44
PARKETOVÝ AKRYLÁTOVÝ TMEL 45
VYTÍRACÍ MOP A NÁHRADNÍ POTAH 45
OCELOVÁ ŠPACHTLE , NEREZ (OSTRÝ ROH) 45
APLIKÁTOR NA MAGIC OIL 2K ERGO 45
VELUR. A MOHER. VÁLEČEK PRO ROZPOUŠTěDLOVé LAKY 45
VÁLEČEK 5 CM PRO SPORTOVNÍ ZNAČENÍ 45
PROFI VÁLEČEK WL PRO VODNÍ LAKY 45
DRŽÁK NA VÁLEČKY A VÁLEČEK COLOR 46
POUZDRO NA VÁLEČEK 46
PE-SÁČEK DO LAKOVACÍ NÁDOBY 46
LAKOVACÍ NÁDOBA ČERNÁ 46
ŠPACHTLE NA PARKETOVÁ LEPIDLA                  46
OCELOVÁ ŠPACHTLE , NEREZ (KULATÝ ROH) 46

BRUSiVO
BRUSIVO KORUND/ZIRKON/KERAMIKA 200X750 MM 47
BRUSIVO KORUND 200X550 MM/KORUND 250X750 MM 47
BRUSNÝ KOTOUČ SC* S OTVOREM, Ø 150MM                    48 
BRUSNÝ KOTOUČ S SC* OTVOREM, Ø 150 MM SUCHÝ ZIP 48
BRUSNÝ KOTOUČ SC* SUCHÝ ZIP, Ø 150 MM S 8 OTVORY 48
BRUSNÝ KOTOUČ SC* S OTVOREM, Ø 178 MM 48
BRUSNÝ KOTOUČ SC* S OTVOREM, Ø 178 MM SUCHÝ ZIP 48
BRUSNÝ KOTOUČ ZIRKON SUCHÝ ZIP S 8 OTVORY, Ø 180 MM 
PRO GECKO FLEX 49
BRUSNÝ KOTOUČ SUCHÝ ZIP, Ø 200 MM SC* 49
BRUSNÁ MŘÍŽKA 406 MM A MULTI-LOCHPAD, Ø 410 MM 49
ČISTICÍ PAD, TLOUŠťKA 10 MM A 20 MM 49

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ OLEJOVANÝCH PODLAH
CLEAN 31
MAGIC OIL CARE 31
PARKETT POLISH 31

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ LAKOVANÝCH PODLAH
CLEAN 24
FINISH CARE 24
FINISH CARE STOP 24
CLEAN STRONG 25
PARKETT POLISH 25

OBSaH

LaKOVé SYSTéMY Na VODNí BÁzi
PALL-X KITT 7
PALL-X 320 7
PALL-X 325 7
PALL-X 333 8
PALL-X 335  9
PALL-X 350 9
PALL-X 94 10
PALL-X 96 10
PALL-X EXTREME 11
PALL-X 98 12
PALL-X RETARDER 12
PALL-X COLOR 13

SYSTéMY Na SPORTOVNí POVRcHY
PALL-X SPORT 15
PALL-X 98 15
SPORT COLOR 15
IS 90 SPORT 16
SH 81 16
SYSTéMY ČIŠTěNÍ SPORTOVNÍCH PODLAH 16

PaLLMaNN x-LiGHT SYSTéM
PALLMANN X-LIGHT SYSTéM 18

LaKOVé SYSTéMY Na 
ROzPOUšTĚDLOVé BÁzi
UNI-KITT 20
ALLKITT 20
UNIBASE 20
ALLBASE 21
IS 60 QUICK 21
IS 90 SPORT 21
DD 2000 22
SH 81 22

(*Siliciumcarbid) 
(k dispozici je i brusivo WOLFF – viz samostatný Ceník brusiva )

sYsTEMOVá řEŠEní PRO dřEVěné POdLAhY
EKONOMICKé ŘEŠENÍ A RENOVACE BEZ BROUŠENÍ                  51
ZVÝRAZNěNÍ BARVY DŘEVA A LAKOVÁNÍ EXOT. DŘEVIN             52
ZÁTěŽOVé SYSTéMY-LAKOVÁNÍ A OLEJOVÁNÍ                                 53
RYCHLÝ SYSTéM A SYSTéM NA KOREK                                                  53

PORAdEnsKý sERVis             54
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KOMPLETNí SORTiMENT - SPRÁVNé ŘEšENí

1.Technické poradenství    
Pallmann nabízí parketářům rychlé a spolehlivé poradenství 
a služby s odborným týmem parketových poradců ve všech 
regionech. Zavolejte nás, jestliže budete mít při Vaší práci 
s parketami jakékoliv otázky.

2. Ošetřování a čištění
Chození , stání, sezení nebo pouze přihlížení – k tomu všemu
vyzývá krásná podlaha. Aby dobře zvládla denní zatížení, měli 
byste jí poskytnout optimální schválené ošetřovací a čisticí
prostředky pro lakované nebo/a olejované dřevěné podlahy.

3. Povrchová úprava
Stálý technický pokrok díky novým inovacím. Toto nás 
učinilo parketovými profesionály pro úpravy dřevěných
povrchů.

4. Lepení
Parketová lepidla Pallmann i Uzin splňují ty nejvyšší 
nároky. Vyznačují se velmi vysokou pevností ve smyku, 
optimálními časy pokládky a vysokou konečnou pevností.

5. Příprava podkladu včetně poradenství 
k jeho posouzení odborníky Uzinu
Perfektní parketová podlaha musí být stabilní již od základu.
Příprava podkladu je proto nejdůležitějším krokem
kompletního sortimentu. Dodatečné know-how pro každou
podlahovou konstrukci je v kompetenci poradenství Uzinu.

6. Stroje a příslušenství
Parketové stroje Pallmann přesvědčují osvědčenou
technologiíí značek Frank a Wolff. Nářadí a příslušenství
doplňují úplný sortiment.
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POVRChOVá ÚPRAVA
dřEVěnýCh POdLAh

 
LaKOVé SYSTéMY Na VODNí BÁzi
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TMEL | PALL-X KiTT

Roztok pro přípravu spárového tmelu na vodní bázi s velmi dobrou stabilitou, takže nedochází k propadání tmelu. 
PALL-X KITT je základem našeho „rychlého systému na vodní bázi“ (ca 30m2 broušení, tmelení a lakování v jednom 
dni). 

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
• zbroušených parket a dřevěných podlah • parket na podlahovém topení

+ stálobarevný a viditelný při broušení
+  vhodný pro renovace parket  

přilepených bitumen. lepidly
+ velmi nízká spotřeba (ca. 50ml/m2)
+ pachově neutrální
+ nepropadá se do spár

- delší doba schnutí než u rozpouštědlových tmelů
-  větší vliv klimatických podmínek na dobu schnutí 

(rel. vlhkost vzduchu/teplota)
-  pachově neutrální přesto s nízkým obsahem roz- 

pouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

12732 5 l – ca. 50 – 100 ml/m2 W3+

ZáKLAdní LAK | PALL-X 320

1složkový základní lak na vodní bázi s velmi dobrou plnící schopností k nanášení válečkem i špachtlí. PALL-X 320 je 
základem našeho „rychlého systému na vodní bázi“ (ca. 30m2 broušení, tmelení a lakování v jednom dni).

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
• zbroušených parket a dřevěných podlah
• dřevěných stavebních dílů v interiéru

• parket na podlahovém topení

+ snižuje riziko bočního slepení
+ rychlé schnutí
+ velmi dobrá plnící schopnost
+ přirozená kresba dřeva

- není ideální na příliš savé dřeviny (např. buk)
- citlivý na některé vnitřní látky ve dřevě
- nevhodný na exotické dřeviny 

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

14289 5 l – ca. 100 - 120 ml/m2 (váleček)
ca.  60 ml/m2 (2x špachtlí) W3+

POVRChOVá ÚPRAVA | VýROBKY nA VOdní BáZi

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

13267 5 l – ca. 100 -120ml/m2 (váleček)
ca. 60ml/m2 (2x špachtlí) W3+

ZáKLAdní LAK | PALL-X 325

1složkový základní lak na vodní bázi s výbornou plnící schopností k nanášení válečkem i špachtlí je určený především 
pro velmi savé a světlé dřeviny. Vytváří rovnoměrně světlý obraz a minimalizuje riziko bočního slepení. Díky svojí 
vysoké jistotě zpracování  (o něco pomalejší schnutí a světlejší barvě oproti Pall-X 320) je vhodný např. pro buk, jasan,   
javor a dub a je také součástí sportovního systému na vodní bázi. Je rovněž součástí našeho „rychlého systému 
na vodní bázi“ (ca. 30m2 broušení a lakování v jednom dni).

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
• zbroušených parket a dřevěných podlah
• kompletně zbroušených vícevrstvých parket

• dřevěných stavebních dílů v interiéru
• parket na podlahovém topení

+ snižuje riziko bočního slepení
+ snižuje riziko vzniku přesahů
+ výborná plnící schopnost
+ vhodný pro velké plochy (delší rozliv) 

-  o něco delší doba schnutí oproti rozpouštědlovým 
základním lakům

- citlivý na některé vnitřní látky ve dřevě
- nevhodný na exotické dřeviny
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Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
• zbroušených a vytmelených parket a dřevěných podlah
• parket na podlahovém topení

• většiny exotických dřevin*
 (*vyžádat si evt. technické poradenství)

+ žádné riziko bočního slepení
+ velmi nízká spotřeba
+ přelakovatelný již za 12 hodin
+ zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva 
+ GISCODE Ö10 (oleje/vosky bez rozpouštědel)

- delší doba schnutí oproti základním lakům
- 2složkový produkt
- evt. příliš silné zvýraznění dřeva
- u atypických dřevin vyžaduje test přilnavosti

Dřevina ořech po nalakování typickým vodním lakem Pěkné zvýraznění dřeva po aplikaci základu PALL-X 333 a vrchního 
2K-laku Pall-X 98

ZáKLAdní OLEJOVý náTěR | PALL-X 333
2složkový olejový základní nátěr bez obsahu rozpouštědel se silným zvýrazněním struktury dřeva. PALL-X 333 propůjčuje dřevinám jako např.dubu 
intenzivní, silné a přírodní probarvení. Zaručuje dokonalou přilnavost laků na vodní bázi, které mohou být aplikovány již po ca. 12 hodinách.

U lakování dřevěných podlah se můžete setkat s řadou těžkostí, např. ne- 
rovnoměrnou savostí dřeviny, obsahem vnitřních látek, nízkou vlhkostí 
dřeva, které mohou způsobit optické vady.

Inovativní technologie nového výrobku značky PALLMANN způsobuje, že je 
možno tento výrobek rovnoměrně aplikovat na běžné, ale i exotické dřevi-
ny*. PALL-X 333 se nanáší špachtlí v 1 vrstvě. Po zapadování béžovým padem 
je dřevěná podlaha po době schnutí ca. 12 hodin připravena pro lakování.

Po nanesení olejového nátěru již není třeba nanášet základní lak. Přelakování 
se provede ve 2 vrstvách laky na vodní bázi PALL-X 96, PALL-X 98 a PALL-X 
 EXTREME (1K nebo 2K). Většinou není potřeba provádět mezibrus mezi 
vrstvami laků (při doporučené aplikace obou vrstev laku ten samý den), 
protože našpachtlováním dojde k vyhlazení plochy.

Základní nátěr na bázi oleje PALL-X 333 dává podlaze teplé a výrazné zabar- 
vení, které nelze dosáhnout tradičními základními podlahovými laky.

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

68044 1 l nahnědlá ca. 25 - 50 ml/m2 (špachtlí) Ö10

Re-

fres

MAgiCKý

VZhLEd

POVRChOVá ÚPRAVA | VýROBEK nA OLEJOVé BáZi

Re-

fres

nOVinKA
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ZáKLAdní LAK | PALL-X 350

2složkový PUR přechodový základovací nátěr na vodní bázi k přelakování nalakovaných, naole-
jovaných vícevrstvých parket* a ručně nalakovaných ploch novou vrstvou laku na vodní bázi bez 
nutnosti přebroušení. Zaručuje optimální přilnavost mezi původní ochrannou vrstvou a novou 
vrstvou laku.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 ploch	nalakovaných	laky	PALLMANN
•	 	dřevěných	podlah	olejovanými	výrobky	řady	

MAGIC OIL 2K

•	 parket	na podlahovém	topení
•	 	vícevrstvých	UV-lakovaných	a ÚV-olejova-

ných parket*

+ rychlé schnutí
+ k nanášení špachtlí i válečkem 
+  systém zaručující velmi dobrou přilnavost laku  

k oleji
+ vhodný na renovaci podlah, kde nelze použít
     parketové brusky

-  2složkový produkt (složky A a B nutno 
promíchat)

- nutno provést test přilnavosti
- nutno provést základní čištění

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

60022 1 l  - ca. 10 – 20 ml/m2 W3+/DD

ZáKLAdní LAK | PALL-X 335

1složkový základní lak na vodní bázi se zvýrazňujícím účinkem k nanášení válečkem obzvláště pro tmavé dřeviny.  
Optika u tohoto základu je srovnatelná s optikou u rozpouštědlových laků. Nedochází k problematickému efektu 
postranního slepení. Intenzivní zvýraznění barvy dřeva vyžaduje syté a rovnoměrné lakování.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:

•	 zbroušených	parket	a dřevěných	podlah
•	 dřevěných	stavebních	dílů	v interiéru

•	 parket	na podlahovém	topení

+ snižuje riziko bočního slepení
+ velmi dobrá plnící schopnost
+ zvýraznění struktury dřeva jako u rozpouštědl. laků
+ vhodný i pro některé exotické dřeviny*

- evt. příliš silné zvýraznění dřeva
- pro intenzivní zvýraznění barvy dřeva
 vyžaduje syté rovnoměrné lakování 

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

62575 5 l - ca. 110 - 130 ml/m2 W3+

dOPORUČEná sKLAdBA:

PALL-X 96, PALL-X 98  
nebo PALL-X EXTREME (1K nebo 2K)

lakovaná nebo olejovaná vícevrstvá parketa

PALL-X 350

(*vyžádat si evt. technické poradenství)

Poměr míchání složky A se složkou B je 3:1. 

* V případě vícevrstvých parket, které nejsou zušlechtěny výrobky Pallmann  (lak či olej),  nebo jiných lakových systémů je nutno před aplikací vždy provest 
zkoušku přilnavosti.
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Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

13271 5l polomat ca. 100 – 120 ml/m2 W3+

13270 10l polomat ca. 100 – 120 ml/m2 W3+

13697 5l mat ca. 100 – 120 ml/m2 W3+

62429 5l extramat ca. 100 – 120 ml/m2 W3+

VRChní LAK | PALL-X 94

1složkový vrchní lak na vodní bázi pro normálně zatěžované parketové podlahy s dobrou odolností vůči mecha-
nickému namáhání. V kombinaci se základním lakem PALL-X 320 tvoří oblíbený ekonomický systém lakování podlah. 
Vrchní lak PALL-X 94 lze na dubové podlahy používat i jako základní lak, takže pro všechny 3 vrstvy používáte jeden 
druh laku. Kresba dřeva je poté lehce zvýrazněná oproti standardním základním lakům PALL-X 320 a PALL-X 325.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 zbroušených	parketových	a dřevěných	podlah
•	 dřevěných	stavebních	dílů	v interiéru

•	 parket	na podlahovém	topení

+ rychlé schnutí
+ velmi dobrá plnivost
+ příznivá cena

- použití je omezeno pouze na bytovou oblast
- potřebné optimální klima v místnosti

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

13269 5 l polomat ca. 100 – 120 ml/m2 W3+

13268 10 l polomat ca. 100 – 120 ml/m2 W3+

VRChní LAK | PALL-X 96

1složkový vrchní polyuretanový lak na vodní bázi pro silně zatěžované podlahy s velmi dobrou odolností vůči mecha-
nickému a chemickému namáhání. PALL-X 96 tvoří poslední součást našeho „rychlého systému na vodní bázi“ díky 
svému rychlému schnutí (ca. 30m2 broušení, tmelení a lakování v jednom dni).

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 	zbroušených	parketových	a dřevěných	podlah	v silně	

zatěžovaných prostorech jako jsou např. kanceláře, 
chodby atd.

•	 dřevěných	stavebních	dílů	v interiéru

•	 	korkových	podlah	(bez	základního	laku)
•	 	zbroušených	vícevrstvých	parket	(na odpovídající	

základní lak)
•	 parket	na podlahovém	topení

+ velmi rychlé schnutí
+ velmi dobrá plnivost
+ vysoká odolnost proti oděru
+ nejlepší přilnavost z laků PALL-X řady
+  použití jak v užitkových, tak bytových prostorech

-  o něco delší doba vytvrzení oproti 2K-rozpou- 
štědlovým lakům

-  při renovaci již nalakované podlahy provést test přilnavo-
sti

Re-

fres

BEsTsELLER

POVRChOVá ÚPRAVA | VýROBKY nA VOdní BáZi
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VRChní LAK | PALL-X EXTREME
1K nebo 2K-PARKETOVý LAK

PALL-X EXTREME je začátkem nové technologie ve výrobě ekologických laků pro dřevěné podlahy.

1 nebo 2složkový polyuretanový lak na vodní bázi, který je velmi flexibilní může být zpracován s tvrdidlem nebo bez něho a může být použit 
na veškeré běžné druhy dřev. Důvodem variabilního použití je nová PALLMANN technologie VARIOTEC. Jako 2složková verze je PALL-X EXTREME  
nejlépe vhodný také pro extrémně namáhané parketové a dřevěné podlahy ve školách, obchodech apod. V normálně až silně namáhaných  
oblastech se aplikuje bez tvrdidla. To tedy rovněž umožňuje i extrémně flexibilní skladování tohoto výrobku. 

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:

•	 	zbroušených	parketových	a dřevěných	podlah	v extrémně	 
zatěžovaných oblastech jako jsou např. školy, kanceláře,  
komerční prostory atd. (2K-verze)

•	 dřevěných	stavebních	dílů	v interiéru

•	 dřevěné	RE	dlažby
•	 zbroušených	vícevrstvých	parket	(na odpovídající	základní	lak)
•	 parket	na podlahovém	topení

+ velmi flexibilně použitelný
+ výborný rozliv
+ vysoká odolnost proti oděru
+ velmi dobrá chemická odolnost (2K-verze)
+  vysoká odolnost proti stopám po podrážkách  

a tepelnému zatížení (2K-verze)
+ velmi nízká náchylnost ke znečištění

- u 2složkové varianty se musí smíchat složky A a B
- o něco delší schnutí a vytvrzení než u 2K–rozpouštědlových laků

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

69377 5 l polomat ca. 100 – 120 ml/m2 W3+/DD
69379 5 l mat ca. 100 – 120 ml/m2 W3+/DD

PříKLAd dOPORUČEné sKLAdBY:

18

PALL-X EXTREME 2K

PALL-X 333 (zvýrazňující základní nátěr)

vysoce hraněné lamely, dub

PALLMAnn tmel

Tvrdidlo
 69378                  0,5l                                                                 -                                                               ca. 100 -120 ml/m2  (vč. laku)             W3+/DD 

Re-

fres

nOVinKA

2013

TEChnOLOgiE VARiOTEC

Poměr míchání laku s tvrdidlem 10 : 1.

Poznámka: Po přidáni tvrdidla do laku je nutno směs ihned řádně promíchat a nechat ca. 8 -10 minut zreagovat.
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dVOUsLOžKOVý VRChní LAK | PALL-X 98

2složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro velmi silně zatěžované podlahy s nejvyšší  
odolností vůči mechanické a chemické zátěži.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 	zbroušených	parketových	a dřevěných	podlah	

v oblastech s nejvyšší zátěží jako jsou např. 
školy, komerční prostory společenské sály atd.

•	 	sportovních	a protiskluzných	povrchů	 
(atest ČSN EN 14904)

•	 	zbroušených	vícevrstvých	parket	 
(na odpovídající základní lak)

•	 	parket	na podlahovém	topení

+ rychlé schnutí
+ nejvyšší odolnost proti oděru
+ extrémně vysoká chemická odolnost 
+  velmi vysoká odolnost proti stopám  

po podrážkách a tepelnému zatížení
+ protiskluzný 

-  u 2složkové varianty se musí smíchat  
složky A a B

-  o něco delší schnutí a vytvrzení než  
u 2K–rozpouštědlových laků

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba (lak + tvrdidlo) GISCODE

13717 5,5 l (5+0,5l) mat ca. 100 - 120 ml/m2 W3+/DD

13719 5,5 l (5+0,5l) polomat ca. 100 - 120 ml/m2 W3+/DD

ZPOMALOVAČ sChnUTí | PALL-X RETARdER (PALL-X VERZÖgERER)

PALL-X RETARDER prodlužuje schnutí všech vrchních laků řady PALL-X na vodní bázi. Minimalizuje náchylnost ke vzni-
ku přesahů a zabarvení. Používá se především při vyšší teplotě, nižší vlhkosti vzduchu evt. při lakování velkých ploch 
ke zlepšení rozlivu laků řady PALL-X.

Vhodný mimo jiné pro zpomalení schnutí:

•	 všech	vrchních	laků řady PALL-X.

+ zlepšuje rozliv laků při horších klimatických podmínkách
+ zabraňuje vzniku přesahů

- dodatečné míchání s lakem před aplikací (max.5%)
- pouze pro laky na vodní bázi

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

14301 1 l – max. 5% objemu laku –

POVRChOVá ÚPRAVA | VýROBKY nA VOdní BáZi

Poměr míchání laku s tvrdidlem 10:1.

Poznámka: Po přidáni tvrdidla do laku je nutno směs ihned řádně promíchat a nechat ca. 5 minut zreagovat.
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Parketové mořidlo na vodní bázi pro individuální zabarvení a utvoření parketové podlahy před lakováním vrchními laky na vodní bázi 
PALL-X 96, PALL-X 98 a PALL-X EXTREME (1K nebo 2K).

Vhodné mimo jiné pro povrchovou úpravu:

•	 zbroušených	parketových	a dřevěných	podlah	
•	 úplně	zbroušených	vícevrstvých	parket	

•	 parket	na podlahovém	topení
•	 vhodné	pro	následující	dřeviny:	dub,	jasan,	buk,	javor,	smrk,	jedle
  (u jiných druhů dřevin si bezpodmínečně vyžádat technické 

poradenství)

+ vysoká sytost barevného odstínu
+ rovnoměrné pokrytí barvou
+ žádná tendence k vytváření přesahů 
+ velmi nízký podíl rozpouštědel
+ viditelná struktura dřeva

- vyšší cena díky vysoce kvalitním barvivům
- vyšší spotřeba než u olejových mořidel
- k překrytí mořidla nutný rozpouštědlový základ (ALLBASE)

S barevnými mořidly docílíte optimální rovnováhy mezi barevnou sytostí, jasností a přirozenou strukturou dřeva.

Číslo výrobku Velikost balení Spotřeba Barva

44214 4 kg ca. 100 – 150 g/m2 bílá

44219 4 kg ca. 100 – 150 g/m2 šedá

44220 4 kg ca. 100 – 150 g/m2 černá

44221 4 kg ca. 100 – 150 g/m2 tmavěhnědá

44222 4 kg ca. 100 – 150 g/m2 černohnědá

44223 4 kg ca. 100 – 150 g/m2 světlehnědá

MOřidLO | PALL-X COLOR
MOřEní V nEJVYŠŠí KVALiTě

 Bílá šedá SvětlehnědáTmavěhnědá černohnědáčerná
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sYsTéMY
nA sPORTOVní
POdLAhY
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LAKY nA VOdní BáZi | PALL-X sPORT

1složkový vrchní lak na vodní bázi pro sportovní a protiskluzné povrchy splňující příslušnou normu ČSN EN 14904  
pro sportovní povrchy s odpovídajícím součinitelem smykového tření a vysokou elasticitou určený k lakování  
parketových a dřevěných podlah podléhajícím stálým tvarovým změnám.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 dřevěných	podlah	ve sportovních	objektech

+ připravený ke zpracování
+ rychlé schnutí
+ elastický
+ protiskluzný

- delší schnutí oproti 2K-rozpouštědlovému laku 
- nižší odolnost ve srovnání s 2složkovými laky

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

12565 10 l polomat ca. 100 – 120 ml/m2 W3+

POVRChOVá ÚPRAVA | VýROBKY PRO sPORTOVní POVRChY

Minimální spotřeba včetně základního laku PALL-X 325 je ca. 360ml/m2.

LAKY nA VOdní BáZi | PALL-X 98

2složkový lak na vodní bázi pro protiskluzné povrchy splňující příslušnou normu ČSN EN 14904 pro sportovní 
povrchy s odpovídajícím součinitelem smykového tření.

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba (lak + tvrdidlo) GISCODE

13717 5,5 l (5+0,5l) mat ca. 100 - 120 ml/m2 W3+/DD

13719 5,5 l (5+0,5l) polomat ca. 100 - 120 ml/m2 W3+/DD

(ostatní údaje - viz str. 12)

LAKY nA VOdní BáZi | sPORT COLOR
1složková vysoce kvalitní disperzní barva určená k označování sportovních hřišť. 
Nanáší se válečkem po mezibrusu mezi vrstvy vrchních laků řady PALL-X.

+ připravená k použití
+ rychleschnoucí
+ pro linie i plochy
+ vysoká vydatnost/nízká spotřeba

- pouze pro laky na vodní bázi

Žlutý
1018

Červený
3000

Oranžový
2004

Tmavěmodrý
5010

Světlemodrý
5012

Zelený
6025

Bílý 
9016

Černý 
9017

Barevné odstíny:

Spotřeba: ca. 10 ml/bm (tj. z 1l ca. 100m, 5cm šířka označovací čáry),  SPORT COLOR je nutno přelakovat nejpozději do 24 hodin!

Minimální spotřeba včetně základního laku PALL-X 325 je ca. 350ml/m2.

+ protiskluzný
+ nejvyšší odolnost proti mechanickému 
    zatížení

- nutno smíchat složky A a B

Poměr míchání laku s tvrdidlem 10 : 1.
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Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

14317 5 l lesk ca. 110 - 130 ml/m2 KH1

LAKY nA ROZPOUŠTědLOVé BáZi | is 90 sPORT

1složkový rozpouštědlový lak na olejovo-pryskyřičné bázi určený pro sportovní a protiskluzné povrchy splňující 
příslušnou normu DIN EN 14904 pro sportovní povrchy s odpovídajícím součinitelem smykového tření a vysokou  
elasticitou určený k lakování parketových a dřevěných podlah podléhajícím stálým tvarovým změnám. Používá se 
i jako základní lak. Zvýrazňuje kresbu dřeva. Vzhledem k vyššímu obsahu rozpouštědel se dle směrnice TRGS 617  
doporučuje používání laků na vodní bázi.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 sportovních	a protiskluzných	povrchů

+ připravený k použití
+ protiskluzný
+ elastický
+ žádné riziko bočního slepení

- obsahuje rozpouštědla
- pomalejší schnutí ve srovnání s vodními laky

Pallmann:  systémy čištění a ošetřování sportovních povrchů

Čištění
CLEAn

(Neutralreiniger)

        Ošetřování
Finish CARE sTOP
(Wischpflege Spezial)  

Základní čištění
CLEAn sTROng

(Grundreiniger)

Více informací  o prostředcích na ošetřování a čištění lakovaných podlah - viz str. 24 a 25. 

LAKY nA ROZPOUŠTědLOVé BáZi | sh 81

2složkový lak na rozpouštědlové bázi pro protiskluzné povrchy splňující příslušnou normu ČSN EN 14904 pro  
sportovní povrchy s odpovídajícím součinitelem smykového tření. Vzhledem k vyššímu obsahu rozpouštědel se  
dle směrnice TRGS 617 doporučuje používání laků na vodní bázi.

+ protiskluzný               - nutno smíchat složky A a B
+ nejvyšší odolnost vůči mechanickému zatížení            - obsahuje rozpouštědla 

(ostatní údaje -viz str.  22)

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba (lak + tvrdidlo) GISCODE

12577 5 l polomat ca. 110 – 130 ml/m2 SH1

Tvrdidlo

12583 0,5 l – ca. 110 – 130 ml/m2 SH1

POVRChOVá ÚPRAVA | VýROBKY PRO sPORTOVní POVRChY

Minimální spotřeba ve 3 vrstvách je ca 360ml/m2 (jedna vrstva na 1 den, nutno dobře větrat).

důležité upozornění:
Brusný prach z olejovo-pryskyřičných laků je samovznítitelný. Nebezpečí požáru! Po ukončení broušení se musí zbylý brusný prach namočit a v těsně 
uzavřených nádobách zlikvidovat.

Poměr míchání laku s tvrdidlem je 10 : 1

Minimální spotřeba při 3 vrstvách laku SH 81 je ca. 350ml/m2.
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PALLMAnn
X-LighT sYsTéM
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POVRChOVá ÚPRAVA | VýROBKY VYTVRZUJíCí UV-sYsTéMEM

PALLMAnn X-LighT sYsTéM je revolucí v parketové technice lakování. UV-světlo je to kouzelné slovo! 
Speciální systém základního a vrchního laku umožňuje vytvrzení povrchu ultrafialovým světlem. Tím vznikne 
po nalakování extrémně odolný povrch, který lze okamžitě zatěžovat! 

PALLMAnn X-LighT sYsTéM je zárukou nejvyšší odolnosti, kterou nelze dosáhnout tradičními metodami 
lakování.

X-LIGHT ZÁKLADNÍ LAK 2K

SUROVé DŘEVO

X-LIGHT VRCHNÍ LAK 1K

Jednoduchý systém s fenomenálním účinkem. Speciálně vyvinuté výrobky k UV-vytvrzení  
a X-LIGHT MOBILNÍ STROJ zaručují perfektní a dokonalou povrchovou úpravu.

PALLMAnn

X-LIGHT MOBIL

X-LIGHT MOBILNÍ STROJ
PRO UV-VYTVRZENÍ

UV | PALLMAnn X-LighT sYsTéM
DNES ZRENOVUJETE, ZÍTRA ZNOVU POUŽÍVÁTE!
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POVRChOVá ÚPRAVA
dřEVěnýCh POdLAh

LAKOVé sYsTéMY nA ROZPOUŠTědLOVé BáZi
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TMEL | ALLKiTT 

Roztok na bázi alkoholu pro přípravu spárového tmelu pro dřevěné podlahy. Má velmi dobrou stabilitu, a proto  
nedochází k dodatečnému propadání do spár a k pronikání vlhkosti do spáry.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 zbroušených	parket	a dřevěných	podlah
•	 dokonale	zbroušených	vícevrstvých	parket

•	 parket	na podlahovém	topení

+ rychlé schnutí
+ i pro renovaci parket přilepených bitumen. lepidly 
+ vhodný i pro veškeré exotické dřeviny
+ menší pachové zatížení než u UNI-KITTu

- obsahuje rozpouštědla
- pachová zátěž při zpracování 

TMEL | Uni-KiTT (hOLZKiTTLÖsUng)

Roztok na bázi rozpouštědel pro přípravu spárového tmelu pro dřevěné podlahy. Má dobrou stabilitu, a proto  
nedochází k dodatečnému propadání do spár a k pronikání vlhkosti do spáry.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 zbroušených	parket	a dřevěných	podlah
•	 dokonale	zbroušených	vícevrstvých	parket

•	 parket	na podlahovém	topení

+ velmi rychlé schnutí
+ rychle a jednoduše zpracovatelný
+ vhodný i pro veškeré exotické dřeviny

- vysoký obsah rozpouštědel
- vyšší pachová zátěž při zpracování 

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

14258 5 l – ca. 120 – 140 ml/m2 G3

12718 10l – ca. 120 – 140 ml/m2 G3

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

39948 5 l – ca. 80 – 120 ml/m2 G2

39949 10l – ca. 80 – 120 ml/m2 G2

POVRChOVá ÚPRAVA | VýROBKY nA ROZPOUŠTědLOVé BáZi

ZáKLAdní LAK | UniBAsE

1složkový základní lak na bázi rozpouštědel k nanášení válečkem. Může se použít pod všechny vrchní laky  
PALLMANN. Pallmann UNIBASE je vhodný k uzavírání veškerých nežádoucích látek obsažených ve dřevě jako jsou 
např. pryskyřice, oleje a barviva, jakož i pro renovaci olejovaných a voskovaných podlah. Vzhledem k vyššímu obsahu 
rozpouštědel se dle směrnice TRGS 617 doporučuje používání laků na vodní bázi.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 zbroušených	parket	a dřevěných	podlah
•	 dokonale	zbroušených	vícevrstvých	parket

•	 parket	na podlahovém	topení
•	 veškerých	dřevin	včetně	exotiky

+ rychle a jednoduše zpracovatelný
+ vhodný i pro veškeré exotické dřeviny
+ cenově příznivý 
+ lehce zvýrazňuje strukturu dřeva

- vyšší obsah rozpouštědel
- pachová zátěž při zpracování 

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

12708 5 l – ca. 110 - 130 ml/m2 (při 1 vrstvě)
ca. 80 ml/m2/vrstva (při 2 vrstvách) G2



21

ZáKLAdní LAK | ALLBAsE

1složkový základní lak na alkoholové bázi k nanášení válečkem. Může se použít pod všechny vrchní laky PALLMANN. 
Pallmann ALLBASE je vhodný k uzavírání veškerých nežádoucích látek obsažených ve dřevě jako jsou např. pryskyřice, 
oleje a barviva, jakož i pro renovaci olejovaných a voskovaných podlah. Doporučuje se aplikovat vždy ve 2 vrstvách. 
Vzhledem k vyššímu obsahu rozpouštědel se dle směrnice TRGS 617 doporučuje používání laků na vodní bázi.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 zbroušených	parket	a dřevěných	podlah
•	 dokonale	zbroušených	vícevrstvých	parket

•	 parket	na podlahovém	topení
•	 veškerých	dřevin	včetně	exotiky

+ možné přelakování veškerými vrchními laky PALLMANN
+ rychleschnoucí a jednoduše zpracovatelný
+ vhodný i pro veškeré exotické dřeviny
+ zvýrazňuje strukturu dřeva
+  před přelakováním vodními laky PALLMANN je schnutí  

pouze 2-3 hodiny!

- obsahuje rozpouštědla
- vždy aplikace 2 vrstev
- nelze špachtlovat

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

33839 5 l - ca. 80 - 100 ml/m2/vrstva G2

JEdnOsLOžKOVý VRChní LAK | is 60 QUiCK

1složkový rozpouštědlový lak na olejovo-pryskyřičné bázi pro silně zatěžované podlahy. Používá se i jako základní 
lak. Zvýrazňuje kresbu dřeva. Vzhledem k obsahu rozpouštědel se dle směrnice TRGS 617 doporučuje používání laků 
na vodní bázi.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 	zbroušených	parketových	a dřevěných	podlah	v silně	

zatěžovaných prostorech, obzvláště vhodný je pro  
prkna, vysoce hraněné lamely a dřevěnou dlažbu

•	 dřevěných	stavebních	dílů	v interiéru
•	 parket	na podlahovém	topení
•	 podlah	podléhajícím	stálým	tvarovým	změnám

+ připravený k použití
+ lehce zpracovatelný
+ vysoce elastický
+ žádné riziko bočního slepení

- obsahuje rozpouštědla
- při zpracování se uvolňují zdraví škodlivé páry
- pomalejší systém

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

13694 5 l polomat ca. 110 - 130 ml/m2 KH1

14315 5l mat ca. 110 - 130 ml/m2 KH1

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba GISCODE

14317 5 l lesk ca. 110 -130 ml/m2 KH1

JEdnOsLOžKOVý VRChní LAK | is 90 sPORT

1složkový rozpouštědlový lak na olejovo-pryskyřičné bázi určený pro sportovní a protiskluzné povrchy splňující 
příslušnou normu DIN EN 14904 pro sportovní povrchy.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 sportovních	a	protiskluzných	povrchů
•	 podlah	podléhajícím	stálým	tvarovým	změnám

(ostatní údaje  - viz str. 16 )

Poznámka: Aplikace jedné vrstvy v 1 dni, nutno dobře větrat.

důležité upozornění:
Brusný prach z olejovo-pryskyřičných laků IS 60 QUICK a IS 90 SPORT je samovznítitelný. Nebezpečí požáru! Po ukončení broušení se musí zbylý  
brusný prach namočit a v těsně uzavřených nádobách zlikvidovat. Nutno dobře větrat.

Poznámka a důležité upozornění:  viz IS 60 QUICK. 
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POVRChOVá ÚPRAVA | VýROBKY nA ROZPOUŠTědLOVé BáZi

dVOUsLOžKOVý VRChní LAK | dd 2000 

2složkový PUR rozpouštědlový lak pro extrémně zatěžované parketové podlahy. Zvýrazňuje kresbu dřeva.  
Vzhledem k vyššímu obsahu rozpouštědel se dle směrnice TGRS 617 doporučuje používání laků na vodní bázi.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 	zbroušených	parketových	a dřevěných	podlah	 

v extrémně zatěžovaných oblastech
•	 dřevěných	stavebních	dílů	v interiéru

+ velmi dobrý rozliv
+ rychlé schnutí
+ nejvyšší mechanická i chemická odolnost

- obsahuje rozpouštědla
- 2složkový (nutno smíchat složky A a B)
- v tekutém stavu dráždivý pro kůži

dVOUsLOžKOVý VRChní LAK | sh 81 

2složkový rozpouštědlový lak na bázi aminalkydu s kyselým tvrdidlem pro velmi silně zatěžované parketové podlahy. 
Zvýrazňuje kresbu dřeva. Vzhledem k vyššímu obsahu rozpouštědel se dle směrnice TGRS 617 doporučuje používání 
laků na vodní bázi.

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 	zbroušených	parketových	a dřevěných	podlah 

ve velmi silně zatěžovaných oblastech  
(př. společenské sály, komerční prostory apod.)

•	 dřevěných	stavebních	dílů	v interiéru

+ delší doba zpracování
+ k nanášení válečkem, stříkáním či špachtlí
+ protiskluzný
+ cenově příznivý

- obsahuje rozpouštědla
- 2složkový (nutno smíchat složky A a B)

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba (lak + tvrdidlo) GISCODE

14312 5 l pololesk-polomat ca. 110 – 130 ml/m2 DD2

Tvrdidlo 

14313 5 l – ca. 110 – 130 ml/m2 DD2

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba (lal + tvrdidlo) GISCODE

12577 5 l polomat ca. 110 – 130 ml/m2 SH1

Tvrdidlo

12583 0,5 l – ca. 110 – 130 ml/m2 SH1

Poměr míchání laku s tvrdidlem je 1:1.

důležité upozornění: 
Před aplikací tohoto laku je nutno všude velmi pečlivě vysát prach. Dobře větrat.

Poměr míchání laku s tvrdidlem je 10:1.

důležité upozornění: Nutno řádně větrat.
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ČiŠTění  
A OŠETřOVání
LAKOVAnýCh  

POdLAh
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OŠETřOVání PRO LAKY | Finish CARE sTOP (WisChPFLEgE sPEZiAL)

Ošetřovací emulze na vodní bázi pro první a pravidelné ošetřování, která svým speciálním protiskluzným účinkem 
vytváří lakovou vrstvu bezpečnou proti skluzu. Jedná se o koncentrát, který se ředí s vodou. Vytváří na povrchu pod-
lahy ochranný film odpuzující špínu. Zlepšuje optiku a zároveň prodlužuje i životnost nalakované podlahy.

Vhodná mimo jiné pro ošetřování:
•	 	sportovních	hal	a	tělocvičen
•	 lakovaných	parketových	podlah
•	 lakovaných	korkových	podlah
•	 přírodního	linolea

•	 	vícevrstvých	parketových	podlah	 
(nutno provést zkušební nátěr)

•	 PVC
•	 přírodního	a umělého	kamene

+ protiskluzná
+ snadná k nanášení
+ není nutné rozleštění
+ odolná proti opotřebení

–  přesahy a nerovnoměrné nanesení vedou  
k nepravidelné optice

OŠETřOVání PRO LAKY | Finish CARE (VOLLPFLEgE)

Ošetřovací emulze na vodní bázi pro první a pravidelné ošetřování. Vytváří na povrchu podlahy ochranný film odpu-
zující špínu. Zlepšuje optiku a zároveň prodlužuje i životnost nalakovaných ploch.

Vhodná mimo jiné pro ošetřování:
•	 lakovaných	parketových	podlah
•	 lakovaných	korkových	podlah
•	 	vícevrstvých	parketových	podlah	(nutno	provést	 

zkušební nanesení)

•	 přírodního	linolea
•	 PVC
•	 přírodního	a umělého	kamene

+ snadná k nanášení
+ není nutné rozleštění
+ odolná proti opotřebení
+ bez obsahu rozpouštědel

-  přesahy a nerovnoměrné nanesení vedou  
k nepravidelné optice

ČiŠTění PRO LAKY | CLEAn (nEUTRALREinigER)

Čisticí prostředek na vodní bázi s neutrálním pH-faktorem vhodný prakticky pro všechny povrchy s výjimkou koberců. 
Jedná se o koncentrát, který se ředí s vodou, určený pro každodenní běžné čistění. 

Vhodný mimo jiné pro běžné čištění:   
•	 lakovaných	parketových	a korkových	podlah
•	 olejovaných	a voskovaných	dřevěných	podlah
•	 	lakovaných,	olejovaných	a voskovaných	 

vícevrstvých parket

•	 laminátu
•	 přírodního	linolea
•	 PVC	a kaučuku
•	 přírodního	a umělého	kamene

+ snadný k nanášení
+ šetrný k pokožce
+ univerzální použití
+ příjemně parfémovaný

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba PH-hodnota

53294 0,75 l - ca. 100 - 200 ml/10l vody ca.7

13707 10l - ca. 100 - 200 ml/10l vody ca.7

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku 1. ošetření / Spotřeba Běžné ošetřování / Spotřeba

53296 0,75 l neutrální ca. 7 - 10 ml/m2 ca. 100 - 250 ml/10l vody

12452 5 l „ ca. 7 - 10 ml/m2 ca. 100 - 250 ml/10l vody

12453 10l „ ca. 7 - 10 ml/m2 ca. 100 - 250 ml/10l vody

12457 0,75l mat ca. 7 - 10 ml/m2 ca. 100 - 250 ml/10l vody

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku 1. ošetření / Spotřeba Běžné ošetřování / Spotřeba

53329 0,75 l neutrální ca. 7 - 10 ml/m2 ca. 50 - 100 ml/10l vody

12460 10l        „ ca. 7 - 10 ml/m2 ca. 50 - 100 ml/10l vody

ČiŠTění A OŠETřOVání LAKOVAnýCh POdLAh
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OŠETřOVání PRO LAKY | POLish (PARKETT POLish)

Ošetřovací emulze na rozpouštědlové bázi obsahující vosk, která vytváří na nalakované ploše dlouhodobý ochranný 
film odpuzující špínu a tím zabraňuje stopám po chůzi a podpatcích. Současně prodlužuje životnost lakovaných 
podlah.

Vhodná mimo jiné pro ošetřování:
•	 lakovaných	parketových	podlah
•	 lakovaných	korkových	podlah
•	 olejovaných	dřevěných	podlah

•	 prkenných	podlah
•	 dřevěné	dlažby

+ vyšší obsah sušiny
+ odolná proti opotřebení

– obsahuje rozpouštědla
– ošetřená plocha se musí rozleštit

Více informací na téma čištění a ošetřování najdete na našich internetových stránkách www.pallmann.cz včetně návodu na ošetřování lakovaných 
podlah.

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Ošetřená plocha Spotřeba

12462 1 l - z 1l ca. 30 - 40 m2 ca. 30 ml /m2

ČiŠTění PRO LAKY | CLEAn sTROng (gRUndREinigER)

Intenzivní čisticí prostředek na vodní bázi, který velmi dobře odstraňuje silné znečištění. Jedná se o silný koncentrát, 
který se ředí s vodou. Je určený především pro základní čistění a odstraňování starých vrstev ošetřovacích prostředků. 
Tím vytváří předpoklad pro následující první ošetření.

 Vhodný mimo jiné pro základní čištění:
•	 lakovaných	parketových	a korkových	podlah
•	 lakovaných	vícevrstvých	parket	(nutný	zkušební	nátěr)

•	 PVC	a kaučuku
•	 přírodního	a umělého	kamene

+ silný čistící účinek
+ široká oblast použití
+ pH-faktor ca.10

–  při příliš dlouhém účinku může dojít k poškození 
lakové vrstvy

– většinou nutno použít 1kotoučovou brusku s padem

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Spotřeba PH-hodnota

14327 0,75 l – ca. 20 - 100 ml/10l vody ca.10

13705 10l – ca. 20 - 100 ml/10l vody ca.10

Poznámka: 
Vhodná pro taneční sály.

Poznámka: 
Po aplikaci prostředku CLEAN STRONG je nutno vyčištěnou plochu neutralizovat 2x čistou vodou, aby na ploše nezůstaly ani zbytky tohoto 
intenzivního čistícího prostředku.
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OLEJE
nA dřEVěné
POdLAhY
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Poměr ředění olejo-vosku s tvrdidlem je 10 : 1, tzn. že balení jsou: 2,5+0,25l a 0,91+ 0,09l (spotřeba na jednu vrstvu).

* Spotřeba může velmi kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu a druhu dané dřeviny.
** Doba chemického vytvrzení může velmi kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a vlastnostech povrchu. 

důležité upozornění: Namíchanou směs olejo-vosku s tvrdidlem těsně neuzavírat. Nebezpečí přetlaku! Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály vzniká 
nebezpečí samovznícení! Proto po aplikaci použité pady, hadry apod. navlhčete ve vodě, uschovejte a zlikvidujte v uzavřených nádobách. Brusný prach z oxidativně  
schnoucích systémů je samovznítitelný. Nebezpečí požáru! Po ukončení broušení musí být zbylý brusný prach namočen a zlikvidován v těsně uzavřených nádobách.

OLEJO-VOsK | MAgiC OiL 2K

2složková vysoce hodnotná kombinace přírodních olejů a vosků oxidativně schnoucí a vytvrzující zesíťováním 
po přidání tvrdidla. Vytváří prodyšný a paropropustný povrch s otevřenými póry. Díky obsahu vosku má  
stejnoměrně sametově matný vzhled. Tvrdidlo zajišťuje velmi rychlé vytvrzení výrobku.

Vhodná mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 zbroušených	dřevěných	podlah
•	 zbroušených	parketových	podlah	i podlah	z prken
•	 masivního	přírodního	korku

•	 zbroušené	dřevěné	dlažby
•	 dokonale	zbroušených	vícevrstvých	podlah
•	 parket	na podlahovém	vytápění

+  velmi rychlé vytvrzení (plná zátěž za ca. 12 hodin,  
pochozí za ca. 6-8 hodin, doba zpracování směsi  
do max. 2 hodin)**

+ zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva
+ velmi nízká spotřeba
+ bezpečnostní třída R10
+  možnost velmi rychlé povrchové úpravy či renovace 

komerčních prostor

+ bez obsahu rozpouštědel (GISCODE Ö10)
+ velmi dobrá odolnost proti slinám a potu
+ velmi dobrá odolnost vůči domácím chemikáliím

– omezená doba zpracování směsi (do max. 1,5 hod.)
– není připravený k použití (nutno smíchat olej  
     s tvrdidlem)

POVRChOVá ÚPRAVA | OLEJO-VOsKY nA dřEVěné POdLAhY 

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba (olej + tvrdidlo) GISCODE

21283 A/B 1,0 l neutrální ca. 25 - 50 ml/m2* Ö10

21284 A/B 2,75 l neutrální ca. 25 - 50 ml/m2* Ö10

OLEJO-VOsK | MAgiC OiL 2K ERgO

2složková vysoce hodnotná kombinace přírodních olejů a vosků oxidativně schnoucí a vytvrzující zesíťováním 
po přidání tvrdidla. Vytváří prodyšný a paropropustný povrch s otevřenými póry. Prostřednictvím ergonomické po-
lohy se dosáhne výrazně rychlejší aplikace. Rovněž dochází k úspoře jednoho pracovního kroku, protože tento olejo-
vosk se nanáší většinou v 1 vrstvě*. Díky obsahu vosku má stejnoměrně sametově matný vzhled. Tvrdidlo zajišťuje 
velmi rychlé vytvrzení výrobku (* vyjímku tvoří např. buk, kde jsou nutné 2 vrstvy).

Vhodná mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 zbroušených	dřevěných	podlah
•	 zbroušených	parketových	podlah	i podlah	z prken
•	 masivního	přírodního	korku

•	 zbroušené	dřevěné	dlažby
•	 dokonale	zbroušených	vícevrstvých	podlah
•	 parket	na podlahovém	vytápění

+  ergonomická poloha (ve stoje) při aplikaci PALLMANN 
MAGIC OIL APLIKÁTOREM

+   časová úspora 1 pracovního kroku oproti běžné aplikaci 
výrobku MAGIC OIL 2K

+ velmi rychlé vytvrzení (plná zátěž za ca. 12 hodin) **
+ zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva
+ bezpečnostní třída R11

+ bez obsahu rozpouštědel (GISCODE Ö10)
+ velmi dobrá odolnost proti slinám a potu
+ velmi dobrá odolnost vůči domácím chemikáliím

– omezená doba zpracování směsi (do max. 1,5 hod.)
– nutné dodatečné nářadí (MAGIC OIL APPLIKÁTOR)

Poměr ředění olejo-vosku s tvrdidlem je 10 : 1,  tzn. že balení jsou: 2,5 + 0,25l a 0,91+ 0,09l.

*Spotřeba může velmi kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu a druhu dané dřeviny (spotřeba na jednu vrstvu).
** Doba chemického vytvrzení může velmi kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a vlastnostech povrchu. 

důležité upozornění: Namíchanou směs olejo-vosku s tvrdidlem těsně neuzavírat. Nebezpečí přetlaku! Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály vzniká 
nebezpečí samovznícení! Proto po aplikaci použité pady, hadry apod. navlhčete ve vodě, uschovejte a zlikvidujte v uzavřených nádobách. Brusný prach z oxidativně  
schnoucích systémů je samovznítitelný. Nebezpečí požáru! Po ukončení broušení musí být zbylý brusný prach namočen a zlikvidován v těsně uzavřených nádobách.

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba (olej + tvrdidlo) GISCODE

68018 A/B 1l neutrální ca. 40 - 60 ml/m2* Ö10

55895 A/B 2,75 l neutrální ca. 40 - 60 ml/m2* Ö10

Bez rozpouštědel

Bez rozpouštědel
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POVRChOVá ÚPRAVA | OLEJO-VOsKY nA dřEVěné POdLAhY 

Poměr ředění olejo-vosku s tvrdidlem je 5 : 1, tzn. že balení jsou: 2,5 + 0,5l a 0,83 + 0,17l (tj. 2násobná dávka tvrdidla oproti MAGIC OIL 2K či MAGIC OIL 2K ERGO).

* Spotřeba může velmi kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu a druhu dané dřeviny (spotřeba na jednu vrstvu).
** Doba chemického vytvrzení může velmi kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a vlastnostech povrchu. 

důležité upozornění: Namíchanou směs olejo-vosku s tvrdidlem těsně neuzavírat. Nebezpečí přetlaku! Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály vzniká 
nebezpečí samovznícení! Proto po aplikaci použité pady, hadry apod. navlhčete ve vodě, uschovejte a zlikvidujte v uzavřených nádobách. Brusný prach z oxidativně 
schnoucích systémů je samovznítitelný. Nebezpečí požáru! Po ukončení broušení musí být zbylý brusný prach namočen a zlikvidován v těsně uzavřených nádobách.

2složková vysoce hodnotná kombinace přírodních olejů a vosků v barevných odstínech k individuálnímu vytváření parketových  
podlah. Díky nové generaci pigmentů má tento výrobek intenzivnější probarvení dřevěné podlahy při zachování viditelnosti struktury 
dřeva.

Vhodná mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 zbroušených	dřevěných	podlah
•	 zbroušených	parketových	podlah	i podlah	z prken
•	 masivního	přírodního	korku

•	 zbroušené	dřevěné	dlažby
•	 dokonale	zbroušených	vícevrstvých	podlah
•	 parket	na podlahovém	vytápění

+ intenzivní barvy a tóny dřeva
+ rychlé vytvrzení (plná zátěž za ca. 24 hodin)
+ velmi nízká spotřeba
+ bez obsahu rozpouštědel (GISCODE Ö10)
+  možnost velmi rychlé povrchové úpravy či renovace  

komerčních prostor

+ velmi dobrá odolnost proti slinám a potu
+ velmi dobrá odolnost vůči domácím chemikáliím

– omezená doba zpracování směsi (do max. 1 hod.)
–  o něco delší doba chemického vytvrzení než u ostatních  

olejo-vosků řady MAGIC OIL 2K

Číslo výrobku Velikost balenín Barva Spotřeba (olej + tvrdidlo) GISCODE

68043 1 l bílá ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10
64891 3 l bílá ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

68042 1 l černá ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

64859 3 l černá ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

68041 1 l šedá ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

64893 3 l šedá ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

68020 1 l tmavohnědá ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

64855 3 l tmavohnědá ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

68019 1 l červenohnědá ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

64857 3 l červenohnědá ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

OLEJO-VOsK | MAgiC OiL 2K COLOR
BAREVná RŮZnOROdOsT PRO nOVé i sTARé PARKETY

Lösemittelfrei
solvent-free

červenohnědáTmavěhnědáčerná Bílá šedá

Re-

fres
NOVé

BaRVY

Bez rozpouštědel
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Poměr ředění olejo-vosku s tvrdidlem je 5 : 1, tzn. že balení je: 0,83 +  0,17l.

* Spotřeba může velmi kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu a druhu dané dřeviny (spotřeba na jednu vrstvu).
** Doba chemického vytvrzení může velmi kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a vlastnostech povrchu. 

důležité upozornění:  
Namíchanou směs olejo-vosku s tvrdidlem těsně neuzavírat. Nebezpečí přetlaku! Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály vzniká nebezpečí samovznícení! 
Proto po aplikaci použité pady, hadry apod. navlhčete ve vodě, uschovejte a zlikvidujte v uzavřených nádobách. Brusný prach z oxidativně schnoucích systémů je samo-
vznítitelný. Nebezpečí požáru! Po ukončení broušení musí být zbylý brusný prach namočen a zlikvidován v těsně uzavřených nádobách.

OLEJO-VOsK | MAgiC OiL 2K sPA

Nový, extrémně odolný výrobek řady MAGIC OIL 2K, který byl vyvinutý specielně pro „vlhké“ prostory (např. koupelny 
apod). Jedná se o 2složkovou vysoce hodnotnou kombinaci přírodních olejů a vosků oxidativně schnoucí a vytvrzující 
zesíťováním po přidání tvrdidla. Vytváří prodyšný a paropropustný povrch s otevřenými póry. Díky obsahu vosku má 
stejnoměrně sametově matný vzhled. Tvrdidlo zajišťuje velmi rychlé vytvrzení výrobku.

 Vhodná mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 parket	a	prken	citlivých	na bobtnání
•	 parket	na podlahovém	topení

•	 druhů	dřevin	použitých	ve „vlhkých“	prostorech

+ vytváří velmi odolný povrch vůči vodě a nečistotám
+  velmi rychlé vytvrzení (plná zátěž za ca. 12 hodin, po- 

chozí za ca. 4 hodiny)
+ zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva
+ velmi nízká spotřeba
+ bez obsahu rozpouštědel (GISCODE Ö10)

+ bezpečnostní třída  R10/DIN 55130
+ velmi dobrá odolnost proti slinám a potu

– omezená doba zpracování směsi  (do max. 1,5 hod.)
– není připravený k použití (nutno smíchat olej  
     s tvrdidlem)

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba (olej + tvrdidlo) GISCODE
55898 1 l neutrální ca. 25 – 50 ml/m2* Ö10

* Spotřeba může velmi kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu a druhu dané dřeviny (spotřeba na jednu vrstvu).

důležité upozornění:  
Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály vzniká nebezpečí samovznícení! Proto po aplikaci použité pady, hadry apod. navlhčete ve vodě, uschovejte a  
zlikvidujte v uzavřených nádobách. Brusný prach z oxidativně schnoucích systémů je samovznítitelný. Nebezpečí požáru! Po ukončení broušení musí být zbylý brusný 
prach namočen a zlikvidován v těsně uzavřených nádobách.

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

13062 1 l neutrální ca. 25 – 35 ml/m2 * Ö10

12683 3l neutrální ca. 25 – 35 ml/m2 * Ö10

Bez rozpouštědel

Bez rozpouštědel

OLEJO-VOsK | sOYABAsE PLUs

Kombinace přírodních olejů a vosků k impregnaci dřevěných podlah, která vytváří prodyšný a paropropustný povrch 
s otevřenými póry.

Vhodná mimo jiné pro povrchovou úpravu:
•	 zbroušených	dřevěných	podlah
•	 zbroušených	parketových	podlah	včetně	prken
•	 dřevěné	dlažby

•	 dřevěných	stavebních	dílů	v interiéru
•	 dřevěného	nábytku	(masiv)
•	 parket	na podlahovém	vytápění

+ 1složková
+ nízká spotřeba
+ bez obsahu rozpouštědel

– delší doba schnutí oproti výrobkům řady  
     MAGIC OIL 2K
– přesahy musí být pečlivě odstraněny
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ČiŠTění A OŠETřOVání OLEJOVAnýCh POdLAh

ČiŠTění PRO OLEJO-VOsKY | CLEAn (nEUTRALREinigER)

Čisticí prostředek na vodní bázi s neutrálním pH-faktorem vhodný prakticky pro všechny povrchy s výjimkou koberců. 
Jedná se o koncentrát, který se ředí s vodou. Je určený pro každodenní běžné čištění. 

1. Vhodný mimo jiné pro běžné čištění:   
•	 lakovaných	parketových	a korkových	podlah
•	 olejovaných	a voskovaných	dřevěných	podlah
•	 	lakovaných,	olejovaných	a voskovaných	 

vícevrstvých parket

•	 laminátu
•	 přírodního	linolea
•	 PVC	a kaučuku
•	 přírodního	a umělého	kamene

2. Vhodný mimo jiné pro základní čištění:  
•	 olejovaných	a	voskovaných	podlah

+ snadný k nanášení
+ šetrný k pokožce
+ univerzální použití
+ příjemně parfémovaný

Číslo výrobku Velikost balení Základní čištění/ Spotřeba Běžné čištění/Spotřeba PH-hodnota

53294 0,75l ca. 400 ml/10l vody až neředěný* ca. 100 - 200 ml/10l vody* ca.7

13707 10l ca. 400 ml/10l vody až neředěný* ca. 100 - 200 ml/10l vody* ca.7

OŠETřOVání PRO OLEJO-VOsKY | MAgiC OiL CARE

Ošetřovací prostředek pro běžné ošetřování podlah naolejovaných výrobky řady MAGIC OIL 2K a SOYABASE PLUS. 
Díky „refresh“ efektu se docílí účinku oživení podlahy.

Vhodný mimo jiné pro ošetřování:
•	 	olejovaných	parketových,	dřevěných	a korkových	podlah	naimpregnovaných	výrobky	řady	MAGIC	OIL	2K	 

a SOYABASE PLUS

+  oživuje naolejovanou podlahu a prodlužuje optiku  
olejové impregnace

+ zvyšuje odolnost proti znečištění
+ prodlužuje intervaly čištění, tzn. úspora času a nákladů
+ protiskluzný a antistatický

-  poměr ředění závisí na stupni opotřebení podlahy

OŠETřOVání PRO OLEJO-VOsKY | POLish (PARKETT POLish)

Ošetřovací emulze na rozpouštědlové bázi obsahující vosk, která vytváří na naolejované ploše dlouhodobý ochranný 
film odpuzující špínu a tím zabraňuje stopám po chůzi a podpatcích. Současně prodlužuje životnost olejovaných 
podlah.

Vhodná mimo jiné pro ošetřování:
•	 olejovaných	parketových	a dřevěných	podlah
•	 olejovaných	korkových	podlah

•	 olejovaných	prkenných	podlah
•	 olejované	dřevěné	dlažby

+ vyšší obsah sušiny
+ odolná proti opotřebení

– obsahuje rozpouštědla
– ošetřená plocha se musí rozleštit padem

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Ošetřená plocha Spotřeba

12462 1 l - z 1l ca. 30 - 40m2 ca. 30 ml/m2

Číslo výrobku Velikost balení Stupeň lesku Běžné ošetřování/Spotřeba

55904 0,75 l - ca. 500 ml/10l vody až neředěný*

55901 5,0 l - ca. 500 ml/10l vody až neředěný*

* Spotřeba/poměr ředění se řídí stupněm znečištění podlahy.

* Spotřeba/poměr ředění se řídí stupněm opotřebení podlahy.

Více informací na téma čištění a ošetřování najdete na našich internetových stránkách www.pallmann.cz včetně návodu na ošetřování olejovaných dřevěných podlah.
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1K-sTP LEPidLO | PALLMAnn P5
TVRDĚ ELaSTicKé PaRKETOVé LEPiDLO

LEPEní | PARKETOVá LEPidLA A PEnETRACE

1složkové tvrdě elastické parketové lepidlo na bázi STP (silanem terminovaný polyuretan) technologie. Tato nová STP-technologie v sobě spojuje 
výhody obou systémů (PUR a MSP). Neobsahuje rozpouštědla ani vodu, proto je velmi zpracovatelsky příjemné a bez škodlivého vlivu na bobtnání 
parket.

Vhodné mimo jiné pro lepení:

•	 parketových	vlysů
•	 vícevrstvých	parket

•	 masivních	palubek*
•	 exotických	dřevin	s	perem	a	drážkou*

+ tvrdě elastické 
+ snadné čištění z povrchu
+ snadná aplikace
+ delší doba zpracování

– není vhodné pro všechny druhy dřevin a parket*

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

59679 16 kg béžová ca. 800 – 1.200 g/m2 RS 10/bez rozpouštědel

PŘíKLaD DOPORUčENé SKLaDBY:

Vícevrstvé parkety, buk,  
nepravidelná vazba

PaLLMaNN P5

UziN PE 460 nebo PE 480 
a křemičitý písek

UziN Nc 174 NEU

cementový potěr

* Nutnost technického poradenství.

Re-

fres STP

technologie

EC 1 Plus je nová nejpřísnější emisní norma 
pro obsah VOC látek ve výrobcích.

Alternativa z výrobků
 značky UZIN
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1K-POLYURETAnOVé LEPidLO | PALLMAnn P7

1složkové PUR parketové lepidlo bez obsahu vody a rozpouštědel se smykově pevným hřebínkem.

Vhodné mimo jiné pro lepení:

•	 masivních	palubek
•	 parketových	vlysů

•	 exotických	dřevin
•	 vícevrstvých	parket

+ smykově pevné
+ tvrdě elastické lepidlové „lůžko”
+ velmi dobrá plnivost
+ rychlá přídržnost a vytvrzení

– lepidlo je odstranitelné  
      jen v čerstvém stavu

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

59656 16 kg béžová ca. 800 – 1.200 g/m2 RU 1/bez rozpouštědel

disPERZní LEPidLO | PALLMAnn P3

Disperzní ekologické lepidlo nové generace s malým podílem vody, bez obsahu rozpouštědel,  pro smykově pevné 
lepení parket.

Vhodné mimo jiné pro lepení:

•	 mozaikových	parket
•	 parketových	viysů	19	–	22	mm
•	 vysoce	hraněných	lamel	16	–	22	mm

•	 	dvouvrstvých	parket	do 70	x	500	mm	(nutná	zvýšená	
rovinnost podle DIN 18202)

+ není nutná ochrana práce
+ bez rozpouštědel
+ pachově neutrální

– omezený rozsah použití 
– zvýšený nárok na rovinnost podkladu
– citlivé na klimatické podmínky
– delší doba schnutí
– obsahuje vodu

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

59657 18 kg béžová ca. 800 – 1.200 g/m2 D 1/bez rozpouštědel

1K-PARKETOVé LEPidLO | PALLMAnn P6

Nové 1složkové prémiové parketové lepidlo nové generace bez obsahu rozpouštědel a vody vyniká vysokou plnivostí, 
tvrdým hřebínkem a vysokou smykovou pevností a je použitelné pro všechny běžné druhy a formáty parket.  
Má tvrdost a pevnost srovnatelnou s 2K-PUR parketovými lepidly.

Vhodné mimo jiné pro lepení:

•	 parketových	vlysů
•	 vícevrstvých	parket
•	 vysoce	hraněných	lamel	16	–	22	mm

•	 mozaikových	parket
•	 masivních	palubek
•	 exotických	dřevin

+ výborná plnivost a dlouhá otevřená doba
+ tvrdé lepidlové „lůžko” jako u 2K-PUR lepidel
+ silná přilnavost
+ bez obsahu změkčovadel
+ velmi vysoká smyková pevnost
+ výborná plnivost a silná přilnavost

– znečištění lepidlem  
     ihned odstranit
– vyšší cena

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

67689 16 kg béžová ca. 1.000 – 1.200 g/m2 RS 10/bez rozpouštědel

LEPEní | PARKETOVá LEPidLA A PEnETRACE

UniVERZáLní

Alternativa z výrobků  
značky UZIN

Alternativa z výrobků  
značky UZIN

Alternativa z výrobků  
značky UZIN

Re-

fres

nOVinKA

2013
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Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

60054 7 kg béžová ca 800 – 1.200 g/m2 RU 1/bez rozpouštědel

2K-PUR LEPidLO | PALLMAnn P9
UNIVERZÁLNÍ REAKČNÍ PRYSKYŘIČNé LEPIDLO

2složkové polyuretanové parketové lepidlo, bez obsahu vody a rozpouštědel, s delší dobou zpracovatelnosti.

Vhodné mimo jiné pro lepení:
•	 parketových	vlysů
•	 mozaikových	parket	
•	 vysoce	hraněných	lamel	10	–	22	mm
•	 10	mm	masivních	parket
•	 palubkových	a dlouhých		řemenových	parket

•	 vícevrstvých	parket
•	 dřevěné	dlažby	RE/WE
•	 exotických	dřevin
•	 kouřového	dubu*

+ univerzálně použitelné
+ dlouhá otevřená doba
+ rychlý systém
+ odolné

–  není připravené k použití  
(komponent A a B se musí dobře promíchat)

– nutné dodržování ochrany práce
– obtížně odstranitelné z hotových povrchů

* U tmavých druhů dřevin použít tmavý systém lepidla.

1K-PUR PEnETRACE | PALLMAnn P104
RYCHLESCHNOUCÍ UNIVERZÁLNÍ PENETRACE NA POTěRY

1složková polyuretanová rychlá penetrace před lepením parket reakčními pryskyřičnými lepidly. Pro zpevnění 
a uzavření potěrů, jako uzavírací penetrace vlhkosti odolných potěrů se zvýšenou zbytkovou vlhkostí.

Vhodná mimo jiné pro přípravu podkladu:*
•	 	rychlé	penetrování	před	lepením	parket lepidly	 

PALLMANN P5, P6, P7, P9 na cementové, kalciumsulfáto-
vé a xylolitové potěry, potěry z litého asfaltu, beton, dře-
votřískové desky, suché potěry a na staré potěry  s pevně 
přídržnými zbytky lepidla nebo stěrkovací hmoty.

•	 	pro	zpevnění	savých,	minerálních	podkladů	jako	např.	
cementové, kalciumsulfátové, magnezitové a xylolitové 
potěry, beton apod.

•	 	uzavírací	penetrace	ve 2	vrstvách	na cementové,	vlhkosti	
odolné podklady jako jsou cementové potěry, do zbytko-
vé vlhkosti 4 % CM.

+ snadno zpracovatelná
+ rychleschnoucí
+ uzavírá vlhkost
+ vysoké zpevnění

– do 48 hodin musí být provedeny  
     další návazné práce
– doba schnutí je závislá  
      na vlhkosti vzduchu

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

59654 12 kg hnědá ca 80 -150 g/m2 RU 1/bez rozpouštědel

Re-

fres

RYChLE 

sChnOUCí

Re-

fres

UniVERZáLní

PŘíKLaD DOPORUčENé SKLaDBY:

Mozaikové parkety, bambus
vzor  „na stromeček“

PaLLMaNN P9

PaLLMaNN P104

cementový potěr

Alternativa z výrobků  
značky UZIN

Alternativa z výrobků  
značky UZIN

*Přesné oblasti použití jsou uvedeny v příslušném technickém listě.
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LEPEní | PARKETOVá LEPidLA A PEnETRACE

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

11397 25 kg světle béžová ca 800 – 1.200 g/m2 S3/vyšší obsah rozpouštědel

10242 17 kg světle béžová ca 800 – 1.200 g/m2 S3/vyšší obsah rozpouštědel

LEPidLO nA BáZi ROZPOUŠTědEL | UZin MK 73

Rozpouštědlové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic určené především pro parkety z tradičních evropských dřevin 
na minerální a dřevěné podklady. 

Vhodné mimo jiné pro lepení:
•	 vlysů	a mozaikových	parket	
•	 vícevrstvých	parket
•	 vysoce	hraněných	lamel	(průmyslová	mozaika)

•	 dřevotřískových	desek	V 100
•	 na podklady	s dostatečnou	pevností
     (s použitím penetrace PE 317)

+ rychlá počáteční lepivost
+ tvrdě plasticky tvárné
+ vysoká pevnost ve střihu
+ velmi dobrá plnivost
+ široký okruh použití
+  možnost aplikace přímo na podklad  

– vyšší obsah rozpouštědel
– delší doba schnutí před broušením než u PU,  
     STP a MSP - lepidel
– vyšší nárok na ochranu práce

PEnETRACE nA BáZi ROZPOUŠTědEL | UZin PE 317

Rychleschnoucí rozpouštědlová penetrace na bázi syntetických pryskyřic pro savé, minerální podklady.

Vhodná mimo jiné pro penetrování:
•	 kalciumsulfátových	a cementových	potěrů	
•	 minerálních	samonivelačních	hmot

•	 hořečnatých	a xylolitových	potěrů
•	 přímo	pod	parketové	lepidlo	MK	73	(systémové	řešení)

+ rychleschnoucí
+ velmi dobrá schopnost proniknutí
+ vysoká přídržnost
+ chrání podklady citlivé na vlhkost
+ při nevhodných prostorových klimatických podmínkách
+ se syntetickým lepidlem MK 73 jako  systémové řešení

– vyšší obsah rozpouštědel
– hořlavina
– vyšší nárok na ochranu práce

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

16207 9 kg červená ca. 100-200 gr/m2 S1/vysoký obsah rozpouštědel

Poznámka: 
Lepidla s obsahem rozpouštědel budou dle TRGS 610 stále více omezována a proto se doporučuje používání parketových lepidel na bázi STP, MSP nebo PUR-technologií  
(např.1K-STP parketové lepidlo PALLMANN P 5).

Poznámka: 
Penetrace s obsahem rozpouštědel budou dle TRGS 610 stále více omezovány a proto se doporučuje používání penetrací na bázi PUR nebo disperzí (např.1K-PUR penetra-
ce PALLMANN P 104).

Re-

fres

KLaSiKa

V průběhu roku 2013 bude uvedeno na trh nové 1složkové parketové lepidlo na bázi STP-technologie určené výhradně pro ekonomické lepení vícevrstvých parket. 

Vyžádejte si aktuální informaci u našich technických poradců pro začky UZIN a PALLMANN.

informace: 
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PříPRAVA
POdKLAdU

PENETRacE a STĚRKOVací HMOTY UziN
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sTABiLní OPRAVná hMOTA | UZin nC 182 

Stabilní, jemná a velmi rychleschnoucí cementová vyhlazovací hmota pro jakoukoliv tloušťku vrstvy.

Vhodná mimo jiné pro přípravu podkladu:
•	 pro	vyplnění	otvorů	a výlomů
•	 pro	přestěrkování	nebo	vystěrkování	dílčích	ploch
•	 pro	jemné	nebo	plošné	stěrkování
•	 na všechny	podklady	jako	opravná,	plnící	a vyhlazovací	hmota

disPERZní PEnETRACE | UZin PE 360 

Disperzní penetrace pro savé podklady, potěry a betonové podlahy.

Vhodná mimo jiné pro přípravu podkladu:

•	 před	stěrkováním	cementovými	a sádrovými	samonivelačními	hmotami
•	 na nové	podklady,	např.	cementové	a kalciumsulfátové	potěry

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

6069 10 kg světle modrá ca. 100 – 150 g/m2 D1/bez rozpouštědel

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

61684 25 kg  pytel šedá  1 mm: ca. 1,5 kg/m2 ZP 1/malý obsah chromanu

37259 12,5 kg pytel „  3 mm: ca. 4,5 kg/m2 podle RL 2003/53/EG

10 mm: ca. 15 kg/m2

PORaDENSTVí K PODKLaDU
OD zÁKLaDU STaBiLNí!

Perfektní parketová podlaha musí být již 
od základu stabilní. Příprava podkladu je proto 
nejdůležitější součástí kompletního systému. 
Doplňující know-how pro každou podlahovou 
konstrukci je technické poradenství
firmy UziN  pro pokládku.

ÖKOLinE

ÖKOLinE

0736

c 30

F7
DIN EN 13 813

PříPAVA POdKLAdU | PEnETRACE A sAMOniVELAČní sTěRKOVACí hMOTY

VŠE  

PRO PARKETY

+

PORAdEnsTVí  

K POKLádCE

2K-EPOXidOVá UTěsŇOVACí PEnETRACE | UZin PE 460 a PE 480 

2složková epoxidová penetrace pro vlhké nebo labilní podklady.

Vhodná mimo jiné pro přípravu podkladu:

•	 pod	minerální	stěrkovací	hmoty	a malty
•	 pro	uzavření	zbytkové	vlhkosti	ve všech	vlhkosti	odolných	podkladech
•	 pro	uzavření	vlhkosti	do 5 %	CM	(PE	460),	bez	omezení	(PE480)	
•	 pro	zpevnění	slabých	nebo	„opotřebovaných”	potěrů

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

8466   (PE 460) 5 kg transparentní - hnědavá ca. 200 – 600 g/m2 RE1/bez rozpouštědel

17340 (PE 480) 10 kg žlutavá ca. 250 – 500 g/m2 RE1/bez rozpouštědel

0736

Poznámka: Penetrace UZIN PE 480 není EC1 Plus.

Re-

fres
RYChLE 

sChnOUCí
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PřEMOsTění TRhLin | UZin RR 203

Armovací rouno velmi odolné proti přetržení určené pro přemostění trhlin, pracovních spár a proměnlivých podkladů 
s šířkou trhlin 3 – 5 mm. Pomocí připojeného systému UZIN RR 203, UZIN RR 201 a UZIN stěrkovací hmoty vznikne 
nosný podklad bez trhlin.

Vhodné mimo jiné pro přípravu podkladu:

•	 pro	přemostění	trhlin	a spár	do šířky	5	mm
•	 pro	přemostění	trhlin	a spár	s nepatrným	pohybem
•	 pro	proměnlivé	podklady
•	 pro	přechody	u výlomů	nebo	doplněných	potěrů
•	 pro	staré	potěry	s pevně	přídržnými	vrstvami	stěrkovací	hmoty	a lepidla

samonivelační, vysoce pevnostní cementová podlahová  stěrkovací hmota pro parketové 
podlahy v tloušťkách vrstvy 1,5 – 20 mm s Level Plus Effect.

Dobře savá, s nízkým pnutím, vysoce kvalitní a systémově určena pro parkety! 

Vhodná mimo jiné pro přípravu podkladu:

•	 pro	hlazení	a vyrovnání	podkladů	před	parketářskými	pracemi
•	 na cementové,	kalciumsulfátové	potěry	a potěry	z litého	asfaltu
•	 na beton

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

36201 25 kg pytel šedá 1,5 mm: ca. 2,4 kg/m2 ZP 1/malý obsah chromanu

2 mm: ca. 3,2 kg/m2 podle RL 2003/53/EG

10 mm: ca. 16 kg/m2

Číslo výrobku Velikost balení Barva Délka/šířka GISCODE

52155 25 m2 v roli bílá 25 x 1 m –

PARKETOVá sTěRKOVACí hMOTA | UZin nC 174 nEU

c 35

F7
DIN EN 13 813

PEVné UZAVřEní TRhLin | UZin KR 416

2složková řídce tekutá víceúčelová akrylátová pryskyřice pro opravy, která pevně uzavírá trhliny v potěrech 
a betonech.

Vhodná mimo jiné pro přípravu podkladu:

•	 pro	vyplňování	spár	a	trhlin
•	 pro	vytmelení	dutých	míst
•	 pro	všechny	typy	podkladů

+ ideální pro jemné spáry a trhliny
+ velmi rychle tvrdnoucí
+ do interieru i exterieru
+ včetně 20ks vlnkových sponek

Číslo výrobku Velikost balení Barva Spotřeba GISCODE

8217 A/B 0,75kg plechovka žlutavá ca. 100 - 150g/m2 při 4mm šířce spáry –

+ především pro dřevěné a parketové podlahy
+ vysoké pevnostní parametry

Re-

fres

LEVEL PLUs 

EFFECT
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sTROJE 
A PřísLUŠEnsTVí

PaRKETOVé BRUSKY, NÁŘaDí a PŘíSLUšENSTVí 

        vysavač zejména pro  
parketové podlahy

DUST M

GEcKO FLEx
bruska pro každou příležitost

GEcKO STaR
okrajová bruska nejnovější generace

UNO
klasika pro každý účel

cOBRa
parketová bruska superlativů
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bruska pro každou příležitost

okrajová bruska nejnovější generace

PARKETOVá BRUsKA | PALLMAnn COBRA
PaRKETOVÁ BRUSKa SUPERLaTiVŮ

sTROJE A PřísLUŠEnsTVí | PARKETOVé BRUsKY

nová technicky optimalizovaná parketová bruska COBRA vyniká osvědčenou technikou FRAnK.

Technické údaje:
•	 výkon:	230	V,	2,5	kW
•	 šířka	válce:	200	mm
•	 otáčky:	2.100	ot./min.

•	 rozměry	brusného	pásu:	200	x	750	mm
•	 hmotnost:	88	kg
•	 příslušenství:	přípojka	pro	externí	vysavač

+ vysoký plošný výkon maximálním využitím šířky brusného pásu
+ 4násobně výškově nastavitelná násada pro ergonomickou práci
+ obsluha stroje: všechny vypínače jsou dosažitelné v ergonomickém pracovním postoji pro více komfortní obsluhu
+ systém „pytel v pytli”: jednorázová vnitřní vložka ve vnějším prachovém pytli
+ přípoj pro externí vysávání prachu
+ rychlá výměna řemene
+ automatické napínání řemenu
+ jednoduché nastavení pojezdu
+ štíhlá kompaktní konstrukce
+ komfortní demontáž násady, motoru a sací trubky pro snadný transport
+ optimalizace hmotnostních poměrů
+ vyklápěcí zařízení pro pohodlné a bezpečné nastavení válce
+ kolečko pro odstup od stěny na obou stranách
+ ukazatel napětí 

Číslo výrobku Rozsah dodávky

59906 Bruska COBRA, taška s nářadím, 2 x prachový pytel a 10 x vnitřní umělohmotná vložka, brusné pásy zr. 36 / 60 / 100 po 2 ks,  
PUR-kabel 12 m, ochrana sluchu, protiprašná maska, speciální náhradní klínový řemen.

Brusný pás 200 x 750 mm
korund, zirkon a keramika
- viz strana 47

COBRA transportní deska 
(Cobra Base) - viz strana 43

PřísLUŠEnsTVí | PALLMAnn COBRA

COBRA transportní vozík  
(Sander Base) - viz strana 43
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nová „hVěZdA“ pro efektivní a současně komfortní broušení na okrajích.

Technické údaje:
•	 napájecí	napětí	230	V,	50	Hz
•	 příkon	1.800	W
•	 otáčky	4.200	ot./min.,	Ø	178
•	 otáčky	4.800	ot./min.,	Ø	150

•	 hmotnost	cca	11	kg
•	 nastavitelná	výška	koleček	12	mm
•	 délka	brusného	nástavce	Ø	150	dlouhý/krátký	370/130	mm
•	 délka	brusného	nástavce	Ø	178	dlouhý/krátký	385/175	mm
•	 přípoj	vysavače	38/35	mm

+ robustní těleso
+ vyrovnaná hmotnost pro maximální brusný tlak
+ vysoký výkon (1.800 W)
+ masivní nastavitelné rukojeti pro práci bez únavy
+  volitelně stabilní odsávací trubice s prachovým pytlem a inteligentním vedením kabelu nebo 

s vhodným adaptérem pro PALLMANN DUST M pro vysokou výkonnost při vysávání prachu
+ kabelové spony pro sací hadici
+ jedinečné, jednoduché nastavení pozice koleček
+ velmi tichý chod dosažený vyváženou hmotností
+ extra široké, lehce jdoucí pojezdová kolečka
+ optimální osvícení pracovního prostoru LED technologií

sTROJE A PřísLUŠEnsTVí | PARKETOVé BRUsKY

Číslo výrobku Verze Rozsah dodávky

65927 GECKO STAR  Ø 150 mm, krátký nástavec* *  Okrajová bruska Gecko Star, Adapter pro PALLMANN DUST, 3 držáky hadice, 
odsávací trubice dlouhá, odsávací trubice krátká, prachový pytel, ochrana sluchu, 
protiprašná maska, dodatečná rukojeť65926 GECKO STAR  Ø 150 mm, dlouhý nástavec*

65806 GECKO STAR  Ø 178 mm, krátký nástavec*

65805 GECKO STAR  Ø 178 mm, dlouhý nástavec*

OKRAJOVá BRUsKA | PALLMAnn gECKO sTAR
OKRajOVÁ BRUSKa NEjNOVĚjší GENERacE

Nástavce v různém  
provedení

Brusné prostředky, kotoučky
se suchým zipem Ø 150 mm, 
siliciumcarbid a zirkon

Brusné prostředky, kotoučky  se suchým 
zipem Ø 178 mm, siliciumcarbid a zirkon
- viz strana 48

PřísLUŠEnsTVí | PALLMAnn gECKO sTAR

Re-

fres

nOVinKA

2013
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nová okrajová bruska PALLMAnn gECKO FLEX s vysokým odběrem materiálu, odstraňuje silné vrstvy laku z parket.

Technické údaje:

•	 brusný	talíř:	Ø		180mm
•	 počet	otáček:	1.400	-	4.200ot./min.	(plynulá	regulace)
•	 výkon	1.500	W,	originál	Flex-motor	
•	 hmotnost:	4,5kg
•	 broušení	celou	plochou	kotouče

•	 kotouč	se	suchým	zipem
•	 nastavitelný	kartáčový	věnec	
•	 upínací	talíř	na	brusné	kotouče	
•	 vysoký	brusný	výkon

+ malá, lehká a snadno ovladatelná
+ optimální pozice držáku (levá i pravá)
+ téměř bezprašné broušení (s vysavačem DUST M)

OKRAJOVá BRUsKA | PALLMAnn gECKO FLEX
PaRKETOVÁ BRUSKa PRO KažDOU PŘíLEžiTOST

PřísLUŠEnsTVí | TRAnsPORTní KUFříK - PALLMAnn gECKO FLEX

+ rychlá a flexibilní
+ příruční kufřík jako příslušenství

Číslo výrobku Rozsah dodávky

60037 PALLMANN GECKO FLEX, kotouč se suchým zipem, náhradní kartáčový věnec, držák, ochranná sluchátka. filtrová maska

Číslo výrobku Balení

64135 1ks

Číslo výrobku Balení

64362 1ks

PřísLUŠEnsTVí | TRAnsPORTní VOZíK - PALLMAnn COBRA

PřísLUŠEnsTVí | TRAnsPORTní dEsKA - PALLMAnn COBRA

Číslo výrobku Balení

64387 1ks

Re-

fres

nOVinKA



44

sTROJE A PřísLUŠEnsTVí | nářAdí A PřísLUŠEnsTVí

JEdnOKOTOUČOVá BRUsKA | PALLMAnn UnO

Snadno ovladatelný, výkonný stroj pro mezibrus a leštění parketových podlah a rovněž k přebroušení potěrů 
a stěrkovacích hmot. 

Technické údaje:
•	 výkon:	1600	W/230	V
•	 otáčky:	160	ot./min.

•	 hmotnost:	44	kg
•	 unašecí	talíř:	375/400	mm

+ výkonný stroj
+ příznivá pracovní hmotnost
+ rozsáhlé příslušenství

Číslo výrobku Rozsah dodávky

59629 PALLMANN UNO včetně unašecího talíře pro pady, bez odsávání 

PřísLUŠEnsTVí | OdsáVání MiCROPAC PRO PALLMAnn UnO

Lehký, snadno ovladatelný vysavač především pro vysávání prachu ze dřeva. Dvě velká pojezdová 
kola a dvě řídící kolečka poskytují snadný pojezd a bezpečné stání. Maximální mobilita a vysoký sací 
výkon. Zejména pro připojení na stroje GECKO FLEX a GECKO STAR.

Technické údaje:
•	 množství	vzduchu:	61	l/s
•	 podtlak:	23	mbar/kPa
•	 obsah	nádoby:	35	l
•	 max.	příkon:	1380	W
•	 standardní	průměr:	35	mm
•	 délka	kabelu:	7,5	m
•	 délka	hadice:	4	m

•	 systém	samočištění	filtru
•	 hladina	hluku:	64	dB
•	 materiál	nádoby:	plast
•	 frekvence:	50	–	60	Hz
•	 napětí:	230	V
•	 hmotnost:	12,5	kg

+ snadno ovladatelný vysavač
+ optimálně sladěný pro okrajovou brusku GECKO FLEX
+ maximální mobilita a vysoký sací výkon
+ zapínací a vypínací automatika

Číslo výrobku Rozsah dodávky

60091 PALLMANN DUST M, sací hadice (4 m), sací trubice, papírový filtrační sáček, podlahová hubice pro suché i mokré vysávání,  
300 mm adaptér pro sací hadici, spárová hubice, přípoj pro elektrické nářadí

+ automatický oklep
+ 3 průměry hadic
+ bílá pojezdová kola

PAPíROVé sáČKY | dUsT M

Číslo výrobku Balení

60940 5 ks*

2 FiLTR. MEMBRánA | dUsT M

Číslo výrobku Balení

60940 5 ks*

VYsAVAČ | PALLMAnn dUsT M

Číslo výrobku Rozsah dodávky

65915 Odsávací komplet pro PALLMANN UNO, 
1 x micropac, 1x manžeta, 1x hadicová sada

64670 1x odsávání  micropac

62143 1x odsávácí  límec s manžetou

62145 1x kartáčový věnec

*Odběr možný i kusově.
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TěsníCí hMOTA | PARKETTFUgE

Akrylátová disperzní utěsňovací hmota pro uzavření napojovacích a ukončovacích spár. 

Vhodná pro vyplnění a utěsnění:
•	 dilatačních	spár •	 mezi	dřevo	a zdivo

+ bez obsahu silikonu
+ přelakovatelná

Číslo výrobku Velikost balení Barva

11665 310  ml buk, kanadský javor 179

11666 310  ml dub světlý 141

11667 310  ml buk pařený, třešeň104

11668 310  ml tmavá exotická, afromozie, wenge 980

11669 310  ml jasan, smrk, javor evropský 178

41126 310  ml dub tmavý 303

nářAdí | nEREZ OCELOVá ŠPAChTLE 27 cm (OsTRý ROh)

nářAdí | VYTíRACí MOP + náhRAdní POTAh

Číslo výrobku Balení

12510 10 kusů*

12598 (náhradní potah pro vytírací mop) 1 kus

Číslo výrobku Balení

12506 10 kusů*

nářAdí | APLiKáTOR PRO MAgiC OiL 2K ERgO

nářAdí | VELUROVý VáLEČEK PRO JEdnORáZOVé POUžiTí  
                     (PRO ROZPOUŠTědLOVé LAKY) 

nářAdí | nAnáŠECí VáLEČEK COLOR, šířka 50 mm

Číslo výrobku Balení

55889 1 kus

55890 (Náhradní stírací guma pro MAGIC OIL APLIKÁTOR) 1 kus

Číslo výrobku Balení

12496 50 kusů*

Číslo výrobku Balení

21192 1 kus

nářAdí | MOhéROVý VáLEČEK LsM (PRO ROZPOUŠTědLOVé LAKY)

Číslo výrobku Balení

12493 12 kusů*

nářAdí | VáLEČEK WL, MiKROVLáKnO (PRO VOdní LAKY)
Číslo výrobku Balení

12495 12 kusů*

Lehký, snadno ovladatelný vysavač především pro vysávání prachu ze dřeva. Dvě velká pojezdová 
kola a dvě řídící kolečka poskytují snadný pojezd a bezpečné stání. Maximální mobilita a vysoký sací 
výkon. Zejména pro připojení na stroje GECKO FLEX a GECKO STAR.

Technické údaje:
•	 množství	vzduchu:	61	l/s
•	 podtlak:	23	mbar/kPa
•	 obsah	nádoby:	35	l
•	 max.	příkon:	1380	W
•	 standardní	průměr:	35	mm
•	 délka	kabelu:	7,5	m
•	 délka	hadice:	4	m

•	 systém	samočištění	filtru
•	 hladina	hluku:	64	dB
•	 materiál	nádoby:	plast
•	 frekvence:	50	–	60	Hz
•	 napětí:	230	V
•	 hmotnost:	12,5	kg

+ snadno ovladatelný vysavač
+ optimálně sladěný pro okrajovou brusku GECKO FLEX
+ maximální mobilita a vysoký sací výkon
+ zapínací a vypínací automatika

nářAdí A PřísLUŠEnsTVí | dOPLŇKY

*Odběr možný i kusově.
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nářAdí A PřísLUŠEnsTVí | dOPLŇKY

PřísLUŠEnsTVí | PALLMAnn LAKOVACí nádOBA

PřísLUŠEnsTVí | nEREZ OCELOVá ŠPAChTLE  (KULATý ROh)

Číslo výrobku Velikost balení Standardní barva Balení

17393 19 l černá 1 kus

Číslo výrobku Velikost Specifikace Balení

14229 27 cm kulatý roh 1

PřísLUŠEnsTVí | VKLádACí PE-sáČEK 

Číslo výrobku Balení

40181 50 kusů*

PřísLUŠEnsTVí | nádOBA PRO VáLEČEK

Číslo výrobku Balení

13814 1 kus

nářAdí | dRžáK PRO nAnáŠECí VáLEČEK

nářAdí | dRžáK PRO nAnáŠECí VáLEČEK COLOR

Číslo výrobku Balení

12494 50 kusů*

Číslo výrobku Balení

21193 1 kus

PřísLUŠEnsTVí | PALLMAnn ZUBOVá ŠPAChTLE PRO LEPidLO

Číslo výrobku Zubování Balení

059960 PALLMANN zubová špachtle B 11, 18 cm 10 kusů v kartonu*

061482 PALLMANN zubová špachtle B 3, 18 cm 10 kusů v kartonu*

067259 PALLMANN zubová špachtle pro palubky a prkna 10 kusů v kartonu*

R1

R2

R3

S3

S4

R1

R2

R3

S3

S4

*Odběr možný i kusově.
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BRUsiVO | KORUndOVý BRUsný Pás 200 X 750 mm 

Číslo výrobku Zrnitost Balení

12621 16 10 kusů v kartonu

12622 24 10 kusů v kartonu

12623 30 10 kusů v kartonu

12624 36 10 kusů v kartonu

12625 40 10 kusů v kartonu

12626 50 10 kusů v kartonu

12627 60 10 kusů v kartonu

12628 80 10 kusů v kartonu

12629 100 10 kusů v kartonu

12630 120 10 kusů v kartonu

BRUsiVO | ZiRKOnOVý BRUsný Pás 200 X 750 mm 

Číslo výrobku Zrnitost Balení

11478 24 10 kusů v kartonu

11479 36 10 kusů v kartonu

11480 40 10 kusů v kartonu

11481 60 10 kusů v kartonu

11482 80 10 kusů v kartonu

11483 100 10 kusů v kartonu

BRUsiVO | KORUndOVý BRUsný Pás 200 X 550 mm 

Číslo výrobku Zrnitost Balení

38176 16 10 kusů v kartonu

11485 24 10 kusů v kartonu

11486 36 10 kusů v kartonu

11487 40 10 kusů v kartonu

11488 60 10 kusů v kartonu

11489 80 10 kusů v kartonu

11490 100 10 kusů v kartonu

11491 120 10 kusů v kartonu

BRUsiVO | KORUndOVý BRUsný Pás 250 X 750 mm 

Číslo výrobku Zrnitost Balení

48542 36 10 kusů v kartonu

48543 60 10 kusů v kartonu

48544 100 10 kusů v kartonu

BRUsiVO | KERAMiCKý BRUsný Pás 200 X 750 mm 

Číslo výrobku Zrnitost Balení

67989 36 10 kusů v kartonu

68067 60 10 kusů v kartonu

sTROJE A PřísLUŠEnsTVí |  BRUsiVO

BRUsiVO | PALLMAnn 
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BRUsiVO | BRUsný KOTOUČ, Ø 150 mm s OTVOREM

Číslo výrobku Zrnitost Balení

12640 24 25 kusů v kartonu

32690 36 25 kusů v kartonu

12642 40 50 kusů v kartonu

12643 60 50 kusů v kartonu

12644 80 50 kusů v kartonu

12645 100 50 kusů v kartonu

BRUsiVO | KOTOUČ sE sUChýM ZiPEM, Ø 178 mm s OTVOREM

Číslo výrobku Zrnitost Balení

41113 16 25 kusů v kartonu

41114 24 25 kusů v kartonu

41115 36 25 kusů v kartonu

41117 40 50 kusů v kartonu

41119 60 50 kusů v kartonu

41120 80 50 kusů v kartonu

41121 100 50 kusů v kartonu

41122 120 50 kusů v kartonu

BRUsiVO | BRUsný KOTOUČ, Ø 178 mm s OTVOREM

Číslo výrobku Zrnitost Balení

12649 24 25 kusů v kartonu

33231 36 25 kusů v kartonu

12661 40 50 kusů v kartonu

12662 60 50 kusů v kartonu

12663 80 50 kusů v kartonu

12664 100 50 kusů v kartonu

BRUsiVO |  KOTOUČ sE sUChýM ZiPEM, ROTEX Ø 150 mm  
s 8 OTVORY

BRUsiVO | KOTOUČ sE sUChýM ZiPEM, Ø 150 mm s OTVOREM

Číslo výrobku Zrnitost Balení

41054 16 25 kusů v kartonu

41055 24 25 kusů v kartonu

41056 36 25 kusů v kartonu

41057 40 50 kusů v kartonu

41059 60 50 kusů v kartonu

41060 80 50 kusů v kartonu

41111 100 50 kusů v kartonu

41112 120 50 kusů v kartonu

Číslo výrobku Zrnitost Balení

41134 36 25 kusů v kartonu

16940 50 50 kusů v kartonu

41125 60 50 kusů v kartonu

16941 80 50 kusů v kartonu

16942 100 50 kusů v kartonu

40408 120 50 kusů v kartonu

sTROJE A PřísLUŠEnsTVí | BRUsiVO

BRUsiVO | siLiCiUMCARBid
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Číslo výrobku Barva Balení

12680 béžová 5 kusů v kartonu

12691 zelená 5 kusů v kartonu

12693 bílá 5 kusů v kartonu

PAd | ČisTiCí PAd, Ø 406/10 mm

PAd | ČisTiCí PAd, Ø 406/20 mm

Číslo výrobku Barva Balení

12676 béžová 10 kusů v kartonu

12677 zelená 10 kusů v kartonu

12679 bílá 10 kusů v kartonu

PAd | MULTi-LOChPAd, Ø 410 mm /MULTi-děROVAný PAd

BRUsiVO | BRUsná MřížKA, Ø 406 mm

Číslo výrobku Zrnitost Balení

12665 60 10 kusů v kartonu

12666 80 10 kusů v kartonu

12667 100 10 kusů v kartonu

12668 120 10 kusů v kartonu

BRUsiVO | KOTOUČ sE sUChýM ZiPEM, Ø 200 mm (siLiCiUMKARBid)

Číslo výrobku Zrnitost Balení

21245 40 50 kusů v kartonu

14581 60 50 kusů v kartonu

14583 80 50 kusů v kartonu

14584 100 50 kusů v kartonu

BRUsiVO |  ZiRKOnOVý KOTOUČ sE sUChýM ZiPEM, Ø 180 mm 
PRO gECKO FLEX s 8 OTVORY 

Číslo výrobku Zrnitost Balení

62002 40 50 kusů v kartonu

62003 60 50 kusů v kartonu

62005 80 50 kusů v kartonu

62006 100 50 kusů v kartonu

Číslo výrobku Zrnitost Balení

40742 60 30 kusů v kartonu

40743 80 30 kusů v kartonu

40744 100 30 kusů v kartonu

40745 120 30 kusů v kartonu

40746 150 30 kusů v kartonu

Poznámka: Odběry brusiva i padů jsou možné i v menších množstvích.
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sYsTéMOVá řEŠEní
PRO dřEVěné  

POdLAhY
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Pro Váš požadavek na cenově nejdostupnější, ale současně kvalitní výrobky, je ideální skladba pro bytovou oblast. Velmi snadná aplikace umožňuje 
rychlé a jednoduché dokončení prací. Lak na vodní bázi PALL-X 94 lze použít u dubových podlah i přímo na dřevo, tzn. jak na základní vrstvu, tak 
i na vrchní vrstvy. Tento lak se těší v celé Evropě velké oblibě především v bytovém sektoru. Samozřejmě lze použít i základní a vrchní rozpouštědlo-
vé laky (UNIBASE, IS 60 QUICK a SH 81).
Poznámka:  
Pro laky PALLMANN na vodní bázi doporučujeme vždy požívat PALLMANN váleček WL pro vodní laky, aby byl zajištěn optimální rozliv, množství 
laku a tím i dokonalá optika.

Není podstatné, chcete-li zrenovovat starší podlahu, dodatečně přelakovat a tím i zesílit povrchovou ochranu vícevrstvé dřevěné podlahy či pře-
lakovat naolejovanou podlahu evt. neznámý lakový systém bezprašně, bez hluku a rychle. Tento systém lze použít, když podlaha není příliš povr-
chově poškozena. V případě nejasnosti si vyžádat technické poradenství a vždy provést test přilnavosti na malé ploše. Přelakování laky PALLMANN 
na vodní bázi PALL-X 96 (nejpopulárnější 1K-lak v sortimentu firmy PALLMANN na celém světě s nejlepší přilnavostí, vhodný i pro korkové podlahy 
a pro silné zatížení), 2K-lak PALL-X 98 a poslední nejmodernější novinkou PALL-X EXTREME (jak v 1K tak v 2K-verzi).
Poznámka:
Vždy je nutné provést předem základní vyčištění podlahy od předchozích ošetřovacích prostředků (CLEAN STRONG evt. CLEAN) a u vícevrstvých 
parket a neznámých lakových systémů provést vždy test přilnavosti. 

PALL-X 350 PALL-X 96

PALL-X 94

Re-

fres

Re-

fres

Kompletní

sestava na 

 ca. 50m
2

Kompletní

sestava na 

 ca. 50m
2

PALL-X 320PALL-X KiTT 

2. REnOVACE

řEŠEní

BEZ BROUŠEní

sYsTéMOVá řEŠEní PALLMAnn | LAKY nA VOdní BáZi

dOPORUČEná sYsTéMOVá řEŠEní

1. EKOnOMiCKé
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sYsTéMOVá řEŠEní PALLMAnn  | KOMBinACE VŠECh sYsTéMŮ

Chtěli byste mít naolejovanou podlahu, ale máte obavy z příliš častého ošetřování a čištění?  Vzhled oleje se zvýrazněním struktury a barvy dřeva 
Vám zajistí novinka v sortimentu PALLMANN. Jedná se o 2složkový olejový základ PALL-X 333 s velmi rychlým vytvrzením bez obsahu rozpouštědel, 
který lze již po ca. 12 hodinách přelakovat laky na vodní bázi PALL-X 96, PALL-X 98 a novinkou PALL-X EXTREME (1K nebo 2K-verze) ideálně v matném 
provedení, aby byl co nejvíce navozen přirozený vzhled dřeva. K zvýraznění lze použít i ostatní rozpouštědlové laky (ALLBASE, IS 60 QUICK a SH 81).
Poznámka:  
Základní olejový nátěr  PALL-X 333, tak jako i jiné oleje, se nanáší pomocí ocelové nerez-špachtle a je nutno ho zapadovat béžovým padem.

Vybrali jste si pro Vaši podlahu exotickou dřevinu? Zde je ideální ALLBASE, základní lak nové generace na alkoholové bázi. Je určený pro veškeré 
exotické dřeviny, ale lze ho použít i pro evropské dřeviny. U exotiky zajišťuje výbornou přilnavost a uzavření veškerých „vnitřních“ látek obsažených 
v těchto dřevinách (oleje, barviva apod.), u běžných dřevin zvýrazňuje strukturu a barvu dřeva. Současně není tak ekologicky zatěžující jako ostatní 
rozpouštědlové laky. Je součástí rychlého systému k přelakování laky PALLMANN na vodní bázi PALL-X 96, PALL-X 98 a PALL-X EXTREME (1K nebo 
2K-verze) za ca. 2-3 hodiny! Systém doplňuje rovněž zajímavý výrobek  ALLKITT. Jedná se o roztok pro přípravu spárového tmelu na alkoholové bázi, 
který lze použít i na parkety přilepené bitumenovými lepidly. Pro tyto dřeviny lze použít i ostatní základní a vrchní rozpouštědlové laky PALLMANN 
(např. UNIBASE, SH 81, IS 60 QUICK atd.).
Poznámka:  
Základní nátěr ALLBASE se aplikuje ve 2 vrstvách (2x ca. 80ml/m2 mohérovým nebo velurovým válečkem se schnutím mezi vrstvami ca. 1-1,5 hod.). 
Dvě vrstvy slouží k tomu, aby došlo řádnému uzavření „vnitřních“ látek v exotických dřevinách a dostatečnému zvýraznění struktury dřeva. 

PALL-X 333

ALLBAsE

PALL-X 96

PALL-X EXTREME

4. EXOTiCKé dřEVinY

3. ZVýRAZnění BARVY dřEVA
s OChRAnnOU LAKOVOU VRsTVOU 
(sYsTéM OLEJ + LAK) 

LAKOVání

Uni-KiTT

ALLKiTT
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Máte zvýšené nároky, aby Vaše podlaha měla co nejvyšší odolnost vůči mechanickému zatížení, ale i vůči běžně používaným domácím chemikáli-
ím evt. potravinám. Požadujete současně aby byl systém ekologický? Toto Vám splní v doporučené skladbě vysoce kvalitní univerzální základní 
lak na vodní bázi PALL-X 325 se světlým projevem (doporučený mimo jiné pro buky, javory a jasany) a vrchní 2složkové laky na vodní  bázi Pall-X 
EXTREME (2K-verze) nebo PALL-X 98. Pro extrémně vysoké požadavky lze aplikovat namísto standardních 2 vrstev i 3 vrstvy vrchního 2K-laku.  
Tyto nároky ale s vyšší ekologickou zátěží Vám splní i 2K-rozpouštědlové laky (DD 2000 a SH 81).
Poznámka:  
2K-laky vždy důkladně promíchat a to ihned po přidání tvrdidla. Poté je nechat příslušnou dobu zreagovat s tvrdidlem.

PALL-X 325 PALL-X EXTREMEPALL-X KiTT

6. RYChLý A ZáTěžOVý sYsTéM 
     OLEJOVání

MAgiC OiL 2KALLKiTT

V případě, že chcete Vaši podlahu naimpregnovat olejo-voskem či olejem, nechcete se příliš zatěžovat údržbou, potřebujete, aby podlaha byla co 
nejdříve zatížitelná, vybrali jste si exotickou dřevinu např. do „vlhkých“ prostor (př.koupelna), máte nároky na vysokou zátěž povrchové úpravy, 
chtěli byste mít jiný barevný odstín. Tyto všechny požadavky v jednom splňuje ojedinělý a mimořádný výrobek firmy PALLMANN, a to 2složkový 
vysoce vydatný olej s obsahem vosku MAGIC OIL 2K! Navozuje přírodní a přirozenou strukturu dřeva, je prodyšný s otevřenými póry, neobsahuje 
rozpouštědla, je mimořádně vydatný (velmi nízká spotřeba), 2.vrstvu lze aplikovat prakticky ihned po 1.vrstvě (u verze ERGO pouze 1 vrstva), má 
vyšší mechanickou i chemickou odolnost ve srovnání s 1složkovými oleji/olejo-vosky, nižší nároky na ošetřování než u 1K-olejů/olejo-vosků, plná 
zátěž je ca za 12 hodin (u barevné verze za 24 hodin)! To vše Vám přináší enormní  časové ale i ekonomické úspory.
Poznámka:   
Veškerá další specifika a technické údaje naleznete v kapitole Oleje na dřevěné podlahy. 

MAgiC OiL 2K ERgO MAgiC OiL 2K COLOR

MAgiC OiL 2K sPA

5. sYsTéM PRO nEJVYŠŠí ZATížEní              
        LAKOVání

7. RYChLý sYsTéM        - Uni-KiTT | PALL-X 320 | 2x PALL-X 96 (až ca. 30m2 v jednom dni).

8. sYsTéM nA KOREK - PALL-X 96 (do základní i vrchní vrstvy) | PALL-X 98 (po mezibrusu lze použít do 2. vrchní vrstvy).   
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PORAdEnsKý sERVis
Poskytování špičkové kvality parketových lepidel, laků, olejů a prostředků na čištění a údržbu dřevěných podlah nesoucí tradiční značku PALLMANN  
považujeme za naprostou samozřejmost, která je základním předpokladem pro nadstavbu v podobě úzké spolupráce s našimi obchodními partnery, 
řemeslnými zpracovateli, projektanty, architekty a v neposlední řadě také s konečnými zákazníky. Naším cílem je poskytování vždy co možná nejlepšího 
řešení v dané situaci a tím vytvořit základ pro Vaše úspěchy v každodenní práci. Téma odborného poradenství a technické pomoci patří mězi naše hlavní 
priority, protože Vaše spokojenost a spokojenost našich společných zákazníků je i naším prvořadým cílem. 

ČEsKá REPUBLiKA  
ing. PETR dORAZiL 
specialista na dřevěné podlahy  
(PALLMANN, UZIN, RZ, WOLFF) 
Českomoravská 12a,
190 00 Praha 9 
Mob.: 724 243 938 
Fax: 283 083 419 
E-mail: dorazil@uzin.cz

ing. EMiL KROUPA 
hlavní technolog  
(UZIN, codex, PALLMANN, RZ, Arturo) 
664 67 Syrovice 
Tel.: 547 236 006 
Mob.: 602 171 129 
Fax: 547 236 006 
E-mail: kroupa@uzin.cz

  

sTAnisLAV VALŮŠEK 
obchodně technický poradce  
(UZIN, codex, PALLMANN, RZ, Arturo) 
756 21 Ratiboř u Vsetína 
Mob.:  602 531 516 
E-mail: valusek@uzin.cz

  

PORAdEnsKý sERVis PALLMAnn | ČEsKá REPUBLiKA A sLOVEnsKO

sLOVEnsKO  

igOR MATEJČíK
(UZIN, PALLMANN, Wolff, RZ)
Štrková 94,
010 01 Žilina
Tel.: 041 56 55 540
Mob.: 903 538 708
Fax: 041 500 60 14

LUCiE BURiAnOVá 
oddělení logistiky a fakturace 
Českomoravská 12a, 
190 00 Praha 9 
Tel.: 283 083 420 
Mob.: 725 442 769 
Fax: 283 083 419 
E-mail: burianova@uzin.cz

JAn ŠLEChTA 
oddělení logistiky a fakturace 
Českomoravská 12a, 
190 00 Praha 9 
Tel.: 283 083 301 
Mob.: 602 399 280 
Fax: 283 083 419 
E-mail: slechta@uzin.cz

ing. VLAdiMíR KOUBA  
obchodně technický poradce 
pro parket. brusky, marketing 
Českomoravská 12a, 
190 00 Praha 9 
Tel.: 283 083 388 
Mob.: 602 178 098 
Fax: 283 083 419 
E-mail: kouba@uzin.cz

VáCLAV KAChLíř 
obchodně technický poradce  
(UZIN, PALLMANN, WOLFF) 
627 Brno-Slatina 
Mob.:  602 742 598 
E-mail: kachlir@uzin.cz

  

JAn VýRAVsKý 
obchodně technický poradce  
(UZIN, PALLMANN, RZ, Arturo) 
Jana Masaryka 1354/623 
500 12 Hradec Králové  
Mob.:  603 214 627 
Fax: 283 083 419 
E-mail: vyravsky@uzin.cz

ing. JAn FRAnKL 
obchodně technický poradce 
(UZIN) 
Českomoravská 12a 
190 00 Praha 9 
Mob.: 602 717 173 
Fax: 283 083 419 
E-mail: frankl@uzin.cz

RndR. PAVOL hLáVKA
(UZIN, PALLMANN, Arturo)
Štrková 94,
010 01 Žilina
Tel.: 041 56 55 540
Mob.: 903 720 635
Fax: 041 500 60 14

ing. FRAnTiŠEK PAsTiRíK
(UZIN, PALLMANN)
Štrková 94,
010 01 Žilina
Tel.: 041 56 55 540
Mob.: 903 404 088
Fax: 041 500 60 14

LOgisTiKA, FAKTURACE, 
MARKETing (ČR)
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Poradenská služba pro architekty, projektanty, majitele nemovitostí 
i uživatele

čisticí a ošetřovací systémy pro podlahoviny všeho druhu

Obkladačské systémy pro keramické obklady a přírodní kámen

Ochranná povrchová úprava podlah v podnikatelském sektoru  
a podlah průmyslových, lité a designové podlahy

Kompletní sortiment pro pokládku, povrchovou úpravu, renovace 
a údržbu dřevěných podlah a parket

Stroje a speciální nářadí k přípravě podkladu a kladení podlahových 
krytin

Kladečské systémy pro podlahoviny a parkety 

V jEDNOTĚ jE SíLa
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Kompletní sortiment pro pokládku dřevěných podlah. 
Výrobky a stroje pro přípravu podkladu, lepení, 
broušení, povrchovou úpravu, údržbu a čištění. 
Vše pod jednou značkou. 

04
.2

01
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PaLLMaNN 
JP Coatings GmbH
Im Kreuz 6 
D-97076 Würzburg
Telefon +49 (0)931 27964-0 
Telefax +49 (0)931 27964-50 
E-Mail info@ pallmann.net 
Internet www.pallmann.net

PaLLMaNN | a Brand of Uzin Utz aG 
UZin s.r.o. | Českomoravská 12a |CZ-190 00 Praha 9 
Telefon +420 283 083 314 | Telefax +420 283 083 419 
E-mail: prodej@uzin.cz |Internet: www.pallmann.cz

hA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK-010 01 Žilina 
Telefón +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet: www.ha-uz.sk


