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KERAMIKOU VYZTUŽENÉ
VODOU ŘEDITELNÉ LAKY

PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY
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PRVNÍ KROK



First Coat
PRIMER (základ)

First Coat je vodou ředitelný základ, obohacený keramickými nanočásticemi. Obsahuje 
vysoký podíl sušiny, má pevnou strukturu, nízký obsah těkavých organických látek (VOC), 
bez obsahu NPM, čirý základ, který se může pochlubit dlouhou otevřenou dobou. Proniká 
hluboko do struktury, první základ lze snadno a lehce přebrousit, je velmi stabilní a je to 
perfektní první krok pro naše další povrchové úpravy. Pouze pro vnitřní prostředí.

SLOŽENÍ
OBSAH SUŠINY

VOC
CHEMICKÁ ODOLNOST

SPOTŘEBA
DOBA SCHNUTÍ

BALENÍ

polyuretan-akrylátová disperze
ca 40 %
max. 80 g/l
odolnost proti mastnotě, vodě a běžným 
domácím čisticím prostředkům
ca 90–130 g/m2, vydatnost 8–11 m2/l
60 – 120 minut při 20 °C / 50 % RV
5 l

CERAMIC

FORTIFIED
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JANTAROVÝ TÓN



Vibrant
HLOUBKOVÝ JANTAROVÝ ZÁKLAD

Vibrant je jantarový, keramickými nanočásticemi obohacený hloubkový základ. Zjemňuje 
a prohlubuje tmavší tóny a barvy přírodní struktury dřeva. Bez obsahu NMP, s velmi nízkým 
obsahem těkavých látek. Základ Vibrant je velmi stabilní a lehce brousitelný.

SLOŽENÍ
OBSAH SUŠINY

VOC
CHEMICKÁ ODOLNOST

SPOTŘEBA
DOBA SCHNUTÍ

BALENÍ

polyuretan-akrylátová disperze
ca 32 %
max. 75 g/l
odolnost proti mastnotě, vodě a běžným 
domácím čisticím prostředkům
ca 90–130 g/m2, vydatnost 8–11 m2/l
40 – 60 minut při 20 °C / 50 % RV
3,78 l

CERAMIC

FORTIFIED
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VYSOCE PROFESIONÁLNÍ PÉČE



Moudrá volba pro rušná komerční místa a aktivní domácnosti s různými podlahovými po-
vrchy. UVElite lze použít jak na tvrdé dřevo, tak na jiné odolné podlahy, čímž poskytuje 
bezkonkurenční trvanlivost, ochranu a snadnou údržbu. Vytvrzení nastává okamžitě UV zá-
řením. Jakmile je UVElite vytvrzen přenosným UV světlem, je podlaha připravena k použití 
v silném provozu a nábytek, příslušenství, koberce atd. lze okamžitě instalovat. Pouze pro 
vnitřní prostředí.

SLOŽENÍ
OBSAH SUŠINY

VOC
STUPEŇ LESKU

CHEMICKÁ ODOLNOST

SPOTŘEBA
DOBA VYTRZENÍ

BALENÍ

UV-ošetřující polyuretanová disperze 
ca 32 %
max. 21 g/l
lesk 90
pololesk 45
satén 20
ultra-mat 5
odolnost proti mastnotě, vodě a běžným 
domácím čisticím prostředkům 
ca 80–105 g/m2, vydatnost 10–13 m2/l
okamžitě po expozici UV zářením
4 l

UV ošetřující péče
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BEZKONKURENČNÍ ODOLNOST



ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Vzhledem k životnímu prostředí se jedná o jednu z nejšetrnějších úprav, které jsou na trhu 
k dispozici. UVElite prošel velmi přísnými testy a předpisy o kvalitě ovzduší. Arboritec obdržel 
DIBt certifikaci pro UVElite. DIBt certifikuje lepší kvalitu ovzduší a bezpečnější prostředí pro 
uživatele a majitele podlah. Pro zajímavost UVElite také splňuje přísné normy Ministerstva zdra-
votnických předpisů v Kalifornii (číslo 01350) a je zcela bez rozpouštědel, isokyanátů a NMP.

UVElite má extrémně nízkou hladinu těkavých 
organických sloučenin (VOC) a je prostý NMP 
a isokyanátů, které se nacházejí v několika kon-
kurenčních produktech. Ve skutečnosti obsahuje 
méně než 2 % povolených hladin VOC stanove-
ných některými z nejpřísnějších standardních or-
ganizací pro kvalitu ovzduší na světě. Je to jedno 
z nejudržitelnějších řešení na ochranu podlah.

UVElite patří mezi nejnovější produkt v průmyslu 
povrchových úprav podlah. Mění způsob, jakým 
jsou podlahy dokončeny a opravovány. UVElite 
je vysoce tvrdá polyuretanová povrchová úprava 
vytvrzovaná UV zářením, odolná proti opotřebení 
s trvanlivostí a přilnavostí výrazně vyšší než která-
koliv ze dvou komponentních vodou ředitelných 
povrchových úprav na současném trhu. UVElite 
zajišťuje okamžité vytvrzení povrchu na stavbě. 
To umožňuje rychlé použití podlahy majitelům 
obytných a komerčních podlah: okamžité 
vytvrzení poskytuje vynikající odolnost proti 
oděru a chemikáliím.

ODOLNOST

VOC

VÝHODY

o 40 % tvrdší

2-složkové laky

2-složkové lakyOstatní 

1-složkové laky

98 % pod standardy LEED pro VOC
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ČIRÁ RYZÍ OCHRANA



Genuine – čirý ryzí (naked) je plně matná 100% PU povrchová úprava pro dřevo a parkety 
ve velmi zatížených provozních oblastech. Jedinečné složení surovin umožňuje, aby byl ozna-
čován jako „bio-based“ produkt. Genuine je mimořádně odolný vůči poškrábání, otiskům bot 
a běžným domácím chemikáliím. Genuine je po aplikaci „neviditelný“, což odpovídá poptávce 
trhu po přirozeném vzhledu hotových podlah. Díky přidaným keramickým nanočásticím je 
Genuine ještě šetrnější k životnímu prostředí a má nízký obsah VOC. Čistota produktů a jeho 
složení umožňuje použití jako „neviditelné“ vrchní vrstvy oleje Arboritec Miracle. Dokonalého 
efektu lze dosáhnout aplikací produktu Genuine na podlahy ošetřené barevnými oleji Arboritec 
Miracle. Pouze pro vnitřní použití.

Genuine
ČIRÁ RYZÍ OCHRANA

plný-mat

SLOŽENÍ
OBSAH SUŠINY

VOC
STUPEŇ LESKU

CHEMICKÁ ODOLNOST

SPOTŘEBA
DOBA VYTRZENÍ

BALENÍ 

100% vodou ředitelný PU (polyuretan)
ca 32 %
max. 180 g/l
plný-mat 2
odolnost proti mastnotě, vodě a běžným 
domácím čisticím prostředkům
ca 90–130 g/m2, vydatnost 8–11 m2/l
3 dny při 20 °C / 50 % RV
4,95 l

CERAMIC

FORTIFIED
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ULTRA-MAT



Genuine – ultra-mat je vysoce matný, dvousložkový, keramikou obohacený vodní 
lak pro komerční podlahy. Má velmi nízký obsah VOC, neobsahuje NMP, složením je 
100% PU (polyuretan) s rychlou dobou schnutí a krátkou dobou vytvrzení. Genuine 
je extrémně odolný a ideálně vhodný pro komerční použití, použití v domácnosti 
a v dalších oblastech silného provozu. Ultra matný lesk zachovává přirozenou bar-
vu a krásu dřeva. Má výjimečné zpracování a rozplývavost s vynikajícími adhezními 
vlastnostmi pro přelakování. Pouze pro vnitřní použití.

Genuine
ULTRA-MAT

SLOŽENÍ
OBSAH SUŠINY

VOC
STUPEŇ LESKU

CHEMICKÁ ODOLNOST

SPOTŘEBA
DOBA VYTRZENÍ

BALENÍ 

100% vodou ředitelný PU (polyuretan)
ca 30 %
max. 165 g/l
ultra-mat 5
odolnost proti mastnotě, vodě a běžným 
domácím čisticím prostředkům
ca 90–130 g/m2, vydatnost 8–11 m2/l
3 dny při 20 °C / 50 % RV
4,95 l

CERAMIC

FORTIFIED
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MAXIMÁLNÍ OCHRANA
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Avenue je dvousložkový keramikou, obohacený vodní lak pro komerční povrchovou 
úpravu dřeva. Avenue je 100% PU (polyuretan) s nízkým obsahem VOC, bez obsahu 
NPM, který se může pochlubit skvělým otevřeným časem, rychlým schnutím a krátkou 
dobou vytvrzení. Avenue je extrémně odolný a je ideální pro komerční použití, použití 
v domácnosti a dalších oblastech silného provozu. Má výjimečný rozliv, zpracování a ni-
velaci s vynikajícími adhezními vlastnostmi pro přelakování. Dostupné v lesku, pololesku 
a saténu. Pouze pro vnitřní použití.

Avenue
DVOUSLOŽKOVÝ LAK

SLOŽENÍ
OBSAH SUŠINY

VOC
STUPEŇ LESKU

CHEMICKÁ ODOLNOST

SPOTŘEBA
DOBA VYTRZENÍ

BALENÍ 

100% vodou ředitelný PU (polyuretan)
ca 30 %
max. 200 g/l
lesk 85
pololesk 50
satén 20
odolnost proti mastnotě, vodě a běžným 
domácím čisticím prostředkům
ca 90–130 g/m2, vydatnost 8–11 m2/l
3 dny při 20 °C / 50 % RV
4,95 l

CERAMIC

FORTIFIED
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SPRÁVNÁ VOLBA
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Classic+ je jednosložkový, keramikou obohacený vodní lak pro komerční povrchovou úpra-
vu dřeva. Classic je 100% PU (polyuretan) s nízkým obsahem VOC, bez obsahu NPM, který 
se může pochlubit rychlým schnutím a krátkou dobou vytvrzení. Classic+ je velmi odolný 
a je ideální pro komerční použití, použití v domácnosti a v dalších oblastech silného provozu. 
Dostupný v lesku, pololesku a saténu. Pouze pro vnitřní použití.

Classic+
JEDNOSLOŽKOVÝ LAK

SLOŽENÍ
OBSAH SUŠINY

VOC
STUPEŇ LESKU

CHEMICKÁ ODOLNOST

SPOTŘEBA
DOBA VYTRZENÍ

BALENÍ 

100% vodou ředitelný PU (polyuretan)
ca 30 %
max. 240 g/l
lesk 90
pololesk 45
satén 20
odolnost proti mastnotě, vodě a běžným 
domácím čisticím prostředkům
ca 90–130 g/m2, vydatnost 8–11 m2/l
3 dny při 20 °C / 50 % RV
5 l

CERAMIC

FORTIFIED
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SKVĚLÝ ROZLIV
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FlowTec
JEDNOSLOŽKOVÝ LAK

FlowTec je jednosložkový, keramikou obohacený vodní lak s nízkým obsahem VOC, 
bez obsahu NPM, polyuretan-akrylát, který se může pochlubit dobrou dobou schnutí. 
FlowTec je velmi odolný a je ideální pro obytné prostory, domácnosti atp. Dostupný 
v lesku, pololesku a saténu. Pouze pro vnitřní použití.

CERAMIC

FORTIFIED
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SLOŽENÍ
OBSAH SUŠINY

VOC
STUPEŇ LESKU

CHEMICKÁ ODOLNOST

SPOTŘEBA
DOBA VYTRZENÍ

BALENÍ

Polyuretan-akrylátová disperze 
ca 30 %
max. 100 g/l
lesk 90
pololesk 45
satén 20
ultra-mat 5
odolnost proti mastnotě, vodě a běžným 
domácím čisticím prostředkům 
ca 90–130 g/m2, vydatnost 8–11 m2/l
5 dnů při 20 °C / 50 % RV
5 l



BUĎTE KREATIVNÍ
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Miracle Oil
DVOUSLOŽKOVÝ BAREVNÝ OLEJ

Miracle Oil je dvousložkový olej na dřevěné podlahy s obsahem sušiny 100%. Rychle 
proniká do struktury a povrchu dřeva, aby v jednom snadném procesu umožnil trvalou 
ochranu a stálobarevnost. Rychle schne a vykresluje přírodní strukturu dřeva. Miracle Oil je 
jedinečný, protože může být přelakován jakýmkoli vodou ředitelným lakem Arboritec pro 
větší ochranu a snadnější údržbu. Doporučuje se pro komerční a obytné dřevěné podlahy.

SLOŽENÍ

OBSAH SUŠINY
VOC

BAREVNOSTI

SPOTŘEBA
DOBA VYTRZENÍ

BALENÍ

uretanem modifikovaný polymer
na bázi lněného oleje
bez rozpouštědel
tužidlo obsahuje isokyanáty
100 %
0
černá, hnědá, bílá, přírodní – natural, 
hnědá, červeno – hnědá,
červeně-mahagonová
ca 25–50 m2/l
12 – 16 hodin
1,05 l (ve všech odstínech)
2,8 l (v odstínu natural a bílá)
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ČERNÁ / BLACK

ŠEDÁ / GREY

BÍLÁ / WHITE

PŘÍRODNÍ / NATURAL

HNĚDÁ / BROWN

ČERVENO-HNĚDÁ / RED-BROWN

ČERVENĚ-MAHAGONOVÁ / RED-MAHOGANY

TYTO ZÁKLADNÍ BARVY JSOU POUZE STARTOVACÍM 
BODEM VŠECH MOŽNÝCH BAREVNÝCH VARIANT

Miracle Oil
dvousložkový barevný olej



ČERVENĚ MAHAGONOVÁ S ČERNOU
RED-MAHOGANY + BLACK

ČERVENĚ HNĚDÁ S ŠEDOU
RED-BROWN + GREY

ČERNÁ S HNĚDOU
BLACK + BROWN

ŠEDÁ S ČERVENĚ HNĚDOU
GREY + RED-BROWN

ŠEDÁ S ČERVENĚ MAHAGONOVOU
GREY + RED-MAHOGANY

ČERNÁ S ČERVENĚ-HNĚDOU
BLACK + RED-BROWN

ŠEDÁ S ČERNOU
GREY + BLACK

BÍLÁ S ČERVENĚ MAHAGONOVOU
WHITE + RED MAHOGANY

PŘÍRODNÍ S HNĚDOU
NATURAL + BROWN

HNĚDÁ S ŠEDOU
BROWN + GREY
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UVOLNĚTE VE SVÉ FANTAZII PROSTOR 
PRO KOMBINACI BAREV



PÉČE O PODLAHY
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Cleaner
NA VŠECHNY PODKLADY

Cleaner – čistič byl vytvořen tak, aby poskytoval maximální péči o dřevěné podlahy. 
Neutrální a netoxická formulace funguje dobře na všech omyvatelných površích, jako 
je dřevo, PVC, linoleum, vinyl, jiné naolejované / lakované povrchy, kámen, laminát, 
dlaždice, sklo, porcelán. Neobsahuje žádná organická rozpouštědla nebo pigmenty 
a je šetrný k životnímu prostředí.

OBLASTI POUŽITÍ

pH
SPOTŘEBA

SKLADOVÁNÍ

BALENÍ 

pro všechny typy průmyslově vyráběných 
podlah a jiné položené podlahy
ca 7
ca 100–200 m2/l
skladujte při teplotách +5 až +25 °C 
chraňte před mrazem
1 nebo 5 l
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Refresher
ÚDRŽBA PRO HOTOVÉ PODLAHY

Refresher je moderní udržovací prostředek pro hotové podlahové povrchy. Refresher lze po-
užít na dřevěné, laminátové, vinylové, PVC nebo linoleum podlahy. Je kompatibilní s každou 
novou aplikací a nevytváří mezivrství. Obsahuje finální částečky, které zabraňují vizuálním 
projevům stárnutí a opotřebení podlahy. Doporučené použití je po každém 5. čištění pro-
středkem Arboritec Cleaner.

SLOŽENÍ

OBSAH SUŠINY
pH

SPOTŘEBA
DOBA SCHNUTÍ

BALENÍ 

kopolymer-akrylát, 
amoniak
4 %
ca 8,5
ca 45–90 m2/l
1 hodina
1 nebo 5 l
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Satin Oil
ÚDRŽBA PRO NAOLEJOVANÉ PODLAHY

Satin Oil je oxidační vytvrzovací olej pro údržbu a těžké čištění všech druhů naolejova-
ných povrchů. Saténový olej poskytuje velmi dobré pokrytí, rychle schne a je téměř bez 
zápachu. Použitá rozpouštědla jsou bezpečná a nevyžadují výstražné štítky.

SLOŽENÍ

OBSAH SUŠINY
BAREVNOST

SPOTŘEBA
DOBA SCHNUTÍ

BALENÍ 

uretanem modifikovaný borovicový 
olej, rozpouštědlový parafín
38 %
Natural, White
ca 45–90 m2/l
3 – 8 hodin
1 nebo 5 l
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Spray Mop Kit
PRO VŠECHNY TYPY PODLAH

Spray Mop Kit – sada s rozprašovacím mo-
pem je ergonomický a osvědčený set pro ří-
zenou aplikaci (spoušť lze lehce regulovat) 
čističe – Cleaneru. Funguje velmi dobře na 
všech podkladech, jako je dřevo, PVC, lami-
nát, linoleum, vinyl, jiné povrchové úpravy, 
kámen, dlaždice, sklo, porcelán atd. Materiál 
mikrovlákna je speciálně navržen pro dřevěné 
podlahy a není abrazivní.

Sada obsahuje 1 l prostředku na čištění, 
vyměnitelnou nádrž na čistící prostředek, 
násadu s mopem z mikrovlákna, držák 
a ergonomickou tyč. Spotřební materiál lze 
dokoupit samostatně
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Microfiber Pads
VYMĚNITELNÉ POLŠTÁŘKY PRO ČISTÍCÍ SETY

Floor Care Kit
PRO VŠECHNY TYPY PODLAH

Floor Care Kit – sada pro péči o podlahu funguje vel-
mi dobře na všech omyvatelných površích, jako je dřevo, 
PVC, laminát, linoleum, vinyl, další povrchy, kámen, dlaž-
dice, sklo, porcelán atd.

Obsahuje 750 ml čistícího spreje (připravený k použití, 
stříkací láhev), špičkové mikrovlákno s držákem a ergono-
mickou tyč. Spotřební materiál lze dokoupit samostatně.

29

Polštářky z mikrovlákna účinně zachycují a odstraňují nečistoty a prach z povrchu podlahy. 
Navrženo pro použití se sadou Arboritec Floor Care Kit a Spray Mop Kit. Lze prát v pračce. 
Vyhněte se změkčovačům tkanin pro dosažení optimálních dlouhodobých výsledků.



Hardener
TUŽIDLO PRO ARBORITEC LAKY

Hardener – tužidlo je součástí produktů Ar-
boritec Avenue a Arboritec Genuine. Je také 
možné zakoupit samostatně pro použití spo-
lu s jakýmkoli 100% PU Arboritec lakem, 
s výjimkou UVElite. Přidání tužidla (v poměru 
1:10) sníží dobu vytvrzování laku na 3 dny. 
Rovněž zvyšuje odolnost vůči opotřebení ho-
tové podlahy, lak je pak pevnější a odolnější 
vůči chemikáliím.

SLOŽENÍ
MÍCHACÍ POMĚR

BALENÍ

obsahuje isokyanáty
1:10
0,45 l
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Roller Sleeves
VÁLEČKY PRO LAKY A OLEJE

Roller Handle & Pole
(rukojeť válečku & tyč)

NASTAVITELNÁ A UZAMYKATELNÁ TYČ NA VÁLEČEK

Tato robustní rukojeť se hodí pro všechny válečky Arboritec. 
Navrženo s pohodlnou rukojetí pro uchycení.

Nastavitelná a uzamykatelná tyč na váleček s možností prodloužení do 2 m.
Použijte západku pro uzamčení v rukojeti válce pro následné snadné použití.

Tyto vysoce kvalitní válečky z mikrovláken mohou být použity 
s laky na vodní nebo olejové bázi.
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Tiskové chyby vyhrazeny

Tiskové chyby vyhrazeny

www.arboritec.cz
info@arboritec.cz


