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Monipuolisuudessaan ainutlaatuinen tuotesarja 2K-tuotteita edustaa ydinosaamistamme. Tuotteille on yhteistä erinomainen
kulutuksenkesto ja ammattikäytössä tärkeä toimivuus kaikissa olosuhteissa. Komponentteihin A ja B perustuvat 2K-tuotteet
perustuvat kolmiulotteisesti verkottuvaan kemialliseen reaktioon, jonka ansiosta pintakerroksesta muodostuu huomattavasti
1K-tuotteita kestävämpi. 2K-tuotteet ovatkin ensisijainen suosituksemme julkisiin tiloihin sekä vaativaan kotikäyttöön.

Monipuolisuudessaan ainutlaatuinen
tuotesarja 2K-tuotteita edustaa ydinosaamistamme.
Tuotteille on yhteistä erinomainen kulutuksenkesto
ja ammattikäytössä tärkeä toimivuus kaikissa
olosuhteissa. Komponentteihin A ja B perustuvat
2K-tuotteet perustuvat kolmiulotteisesti verkottuvaan
kemialliseen reaktioon, jonka ansiosta pintakerroksesta muodostuu huomattavasti 1K-tuotteita
kestävämpi. 2K-tuotteet ovatkin ensisijainen
suosituksemme julkisiin tiloihin sekä vaativaan
kotikäyttöön.

PALL-X 98 GOLD
Tuotteen edut:

MAGIC Oil 2k

+ Julkisen tilan lakka
+ Kulutuskestävin lakka, myös kotikäyttöön
+ Erinomainen käytettävyys ja tasoittuvuus
+ Soveltuu kaikille levitysmenetelmille
+ EC 1 PLUS (erittäin vähäpäästöinen)

PALL-X 98 GOLD
kruunaa 2K-parkettilakkojemme valikoiman.

PALL-X PURE - ”Ranskalainen
lakkaus”, luonnollinen ja vaalentava
sävy parkettiin.

PALL-X PURE
Tuotteen edut:
+ Vaalentaa puun sävyä luonnollisesti
+ Näyttää pintakäsittelemättömältä
puulta

PALL-X ZERO on täysin liuotteeton, kun puhdas sisäilma on
ratkaiseva tekijä.

+ Erittäin kulutuskestävä, soveltuu
myös julkisiin tiloihin

TUOTTEEN Edut:
+ Kuivuu erittäin nopeasti, käyttöönotto vain 12 tuntia
+ Vähäinen hajuhaitta työn aikana
+ Erittäin korkea kulutuksenkesto, soveltuu myös
julkisiin tiloihin
+ Korostaa ja syventää puun luonnollista elävyyttä
+ Päästöluokitus GISCODE Ö10 (täysin liuotteeton)

MAGIC OIL 2K - kuivuu
nopeasti ja tuo esille puun
luonnollisen kauneuden.

PALL-X SPORT 2K
Erinomaiset kitkaominaisuudet kaikkiin liikuntatiloihin.

+ Ei kellastuva
+ Päästöluokitus GISCODE W3/DD+

PALL-X SPORT
TUOTTEEN Edut:
+ Optimoidut kitkaominaisuudet ja joustavuus
+ Erittäin kulutuskestävä

PALL-X ZERO

+ Soveltuu kaikille levitysmenetelmille
+ Täyttää liikuntasalinormit EN DIN 18032 ja EN 14904
+ EC1 PLUS (erittäin vähäpäästöinen)

TUOTTEEN Edut:
+ Erinomainen mekaaninen ja kemiallinen
kulutuksenkesto
+ Täysin liuotteeton, myös kovettajan osalta
+ Erittäin matta kiiltoaste
+ Järjestelmän täydentävät liuotteettomat
PALL-X ZERO FILLER kitti ja

Todennäköisesti
kaikkein parhaat
lakat parketille!

PALL-X ZERO BASE pohjalakka
+ EC 1 PLUS (erittäin vähäpäästöinen)
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