
  

  



  

 C e n n i k  w y r o b ó w   P P G   D e c o  P o l s k a  Sp. z o.o. obowiązuje od 1 sierpnia 2017  

L.p.  nazwa wyrobu, kolor  pojemność  JM  
cena netto 

zł/JM  
cena netto 
zł/opak  

ilość szt. w 
opakowaniu 
zbiorczym   

  
POLIURETAN AQUA 2S jest dwuskładnikowym wodorozcieńczalnym lakierem poliuretanowym do lakierowania 
drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg 
przemysłowych i desek. Wyróżnia się bardzo wysoką odpornością mechaniczną oraz łatwością stosowania. Tworzy 
dekoracyjne, nieżółknące powłoki odporne na działanie wody oraz czynników chemicznych takich jak alkohol, 
roztwory środków myjących. Nie zawiera szkodliwych związków NMP. Odporny na ślady po podeszwach obuwia 
(tzw.BHMR). Bezpieczeństwo użytkowania zwiększa współczynnik poślizgu dedykowany powierzchniom sportowym 
wg norm  DIN 18032-2. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1:2007, klasa Cfl – s1, spełnia 
normę PN-EN 14904 co pozwala na stosowanie w obiektach sportowych oraz innych budynkach użyteczności 
publicznej  

1  POLIURETAN AQUA 2S półmat  4,95  litr  80,83  400,12  2  

2  POLIURETAN AQUA 2S połysk  4,95  litr  80,83  400,12  2  

  
POLIURETAN AQUA 1S jest nowoczesnym, jednoskładnikowym wodorozcieńczalnym lakierem poliuretanowym do 
lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki 
parkietowej, podłóg przemysłowych i desek. Wyróżnia się wysoką odpornością mechaniczną oraz łatwością 
stosowania. Tworzy dekoracyjne, nie żółknące powłoki. Hipoalergiczny, antypoślizgowy zgodnie z normą DIN 18032-
2 i PN-EN 14904. Szczególnie polecany do lakierowania w pomieszczeniach o średnim obciążeniu eksploatacyjnym, 
głównie w lokalach mieszkalnych.   

1  POLIURETAN AQUA 1S półmat  5,00  litr  54,40  271,99    

2  POLIURETAN AQUA 1S połysk  5,00  litr 54,40 271,99    

  
PODKŁAD AKRYLOWY AQUA jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym lakierem podkładowym do lakierowania 
drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg 
przemysłowych i desek. Tworzy doskonała bazę pod POLIURETAN AQUA 2S i POLIURETAN AQUA1S. Minimalizuje 
zjawisko bocznego sklejania się klepek oraz zmniejsza zużycie lakieru nawierzchniowego.   

 1   PODKŁAD AKRYLOWY AQUA   5,00   litr    34,31   171,55     

  
PODKŁAD ODCINAJĄCY AL. jest lakierem podkładowym poliwinylowym. Szybkoschnacy, podkreśla strukturę 
drewna nieznacznie ożywiając jego barwę . Dzięki właściwościom odcinającym (zamyka pory drewna) polecany na 
żywicznych i oleistych gatunkach drewna oraz do renowacji starych podłóg drewnianych, w tym wcześniej 
olejowanych. Zastosowany rozcieńczalnik alkoholowy ogranicza pęcznienie włókien i sprawia że lakier jest 
dedykowany do prac w trakcie renowacji podłóg warstwowych.  

1  PODKŁAD ODCINAJĄCY AL.  5,00  litr  29,21  146,05    

  
SZPACHLA AQUA szpachla wodorozcieńczalna przeznaczona jest do wypełniania szczelin (max do 2 mm) oraz 
uzupełniania niewielkich ubytków drewna po uszkodzeniu mechanicznym. Stosuje się po uprzednim wymieszaniu z 
pyłem drzewnym.   

1  SZPACHLA AQUA  5,00  litr  35,50  177,52    

  
ŚRODKI DO PIELĘGNACJI PODŁÓG LAKIEROWANYCH - profesjonalna linia produktów przeznaczonych do 
konserwacji i pielęgnacji lakierowanych podłóg drewnianych. Ich zastosowanie zapewnia kompletną ochronę 
lakierowanej podłogi poczynając od czyszczenia na co dzień, przez usuwanie uciążliwych zabrudzeń, a kończąc na 
długotrwałej konserwacji oraz niwelowaniu drobnych rys. Stosowanie systemu środków wydłuża okres użytkowania 
lakierowanej powłoki.  

1  
Środek do bieżącej pielęgnacji 
podłóg lakierowanych  

1,0  litr  36,42  36,42 5  

2  
Środek do konserwacji podłóg 
lakierowanych półmat  

1,0  litr  50,16 50,16 5  

3  
Środek do konserwacji podłóg 
lakierowanych połysk  1,0  litr  42,70 42,70 5  

  



4  
Środek do gruntownego 
czyszczenia podłóg lakierowanych  1,0  litr  41,45  41,45 5  

 
OLEJOWOSKI DO PODŁÓG DREWNIANYCH  - profesjonalna linia produktów przeznaczonych do trwałego 
zabezpieczania powierzchni podłóg drewnianych. Mieszanina naturalnych olejów tworzą warstwę ochronną, wnikając 
w strukturę drewna a następnie w procesie oksydacji (utlenienia) krystalizuje. Domieszka wosków pozwala na 
podniesienie własności hydrofobowych uniemożliwiając wnikanie płynów w głąb drewna. Podłoga zachowuje 
naturalny wygląd i odbicie światła na poziomie aksamitnego matu. Ponadto ofertę uzupełniają koloryzowane, 
transparentne olejowoski pozwalające uzyskać niepowtarzalnych 25 wybarwień drewna, zależnych od gatunku i 
sposobu przygotowania powierzchni. Kompleksowość oferty dopełnia profesjonalna linia produktów do bieżącego 
czyszczenia i okresowego regenerowania zabezpieczenia w trakcie prac pielęgnacyjnych.  Zabezpieczenie 
dedykowane do lokali mieszkalnych jak też do obiektów o wysokiej intensywności użytkowania.  

  

1 Olej do podłóg drewnianych 1,0 litr 103,57 100,98 6 

2 Olej do podłóg drewnianych 2,50 litr      96,90 242,25 2 

3 Olej renowacyjny do podłóg 
drewnianych 

1,0 litr 70,38 70,38 6 

4 Mydło do podłóg drewnianych 1 litr 60,18 60,18 6 

5 Zmywacz do podłóg 
olejowanych 

1 litr 70,38 70,38 6 

 

  
Profesjonalne narzędzia do aplikacji 
produktów  

 
 

 
1  KIJ teleskopowy 2 x 1 metr  1  szt  16,88  20  

2  
KIJ teleskopowy 2 x 1 metr  
ALUMINIOWY  

1  szt   43,74    10  

3  RĄCZKA DO WAŁKA 25cm   1  szt   5,88    90  

4  WKŁAD do wałka MICROSTAR 25cm  1  szt         21,26    10  

5 Wkład do wałka Microfibre Floor 25cm.  1  szt   34,95    10  

6 Wkład do wałka Nylon  25 cm  1  szt  16,74    10  

7 PĘDZEL płaski 6550 2”  1  szt  12,17    12  

8 PĘDZEL płaski 6550 2,5”  1  szt  14,91    12  

 9  PĘDZEL płaski 6550 3”  1  szt  18,58    12  

10  PĘDZEL płaski PRO 1" 30mm 1  szt  13,27    10  

11    PĘDZEL płaski PRO 2" 50mm  1  szt                 21,68    10  

12  PĘDZEL płaski PRO 2,5 " 60mm 1  szt   25,31    10  

13  SZPACHLA parkieciarska  1  szt  74,45    1  

  


