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НормаНорма

Повний асортимент 
фарб та олій

для обробки паркету 
та дерев'яної підлоги
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Trae Lyx
Проектний 
лак
ПРОЕКТНИЙ ЛАК TRAE LYX 
– це двокомпонентний 
поліуретановий лак, що 
розчиняється у воді.
Лак має дуже високу 
зносостійкість та стійкість 
до стирання, і чудово 
підходить для обробки 
дерев'яних підлог і сходів, 
які піддаються надзвичай-
но інтенсивному зносу. 
ПРОЕКТНИЙ ЛАК TRAE LYX 
стійкий до більшості 
хімічних речовин.
ПРОЕКТНИЙ ЛАК TRAE LYX 
– матовий та надає підлозі 
масляний вигляд, але зі 
зручністю лакованої 
підлоги.

Інтенсивне побуто-
ве та комерційне 
використання.

Глянець, сатиновий 
глянець і мат.

Доступний у 

750 мл, 2,5 л та 10 л

Асортимент лаків   www.parketlak.nl
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Trae Lyx 
Natural
Finish
TRAE LYX NATURAL FINISH
захищає стіни та надає їм 
ультра-матовий вигляд. 
TRAE LYX NATURAL FINISH 
– це двокомпонентне 
поліуретанове оздоблю-
вальне покриття на водній 
основі для якісних проек-
тів, яке не містить розчин-
ників. Підходить для стін, 
оброблених латексом, 
штукатуркою, а також 
штукатуркою, що наносить-
ся методом набризкування 
тощо, але також може 
використовуватися як 
фінішне покриття на 
мінеральних поверхнях 
(підлоги і покриття на 
бетонній основі).
TRAE LYX NATURAL FINISH 
також може використову-
ватися в якості фінішного 
покриття для темних 
підлог і стін.

Trae Lyx 
Natural
Extreme
TRAE LYX NATURAL 
EXTREME надає деревині 
ультра-матовий масляний 
вигляд. TRAE LYX NATURAL 
EXTREME – це двокомпо-
нентний поліуретановий 
лак на водній основі для 
якісних проектів, який не 
містить розчинників. Цей 
продукт прекрасно 
підходить для паркету, 
дощатої підлоги і меблів у 
житлових та громадських 
приміщеннях, таких як 
магазини і ресторани, які 
піддаються надзвичайно 
інтенсивному зносу. TRAE 
LYX NATURAL EXTREME 
також підходить для 
темних
порід деревини.

Інтенсивне побуто-
ве та комерційне 
використання.

Доступний у 

750 мл та 2,5 л.

Доступний у 

750 мл та 2,5 л.

TRAE LYX NATURAL 
EXTREME надає деревині 
ультра-матовий необро-
блений вигляд. TRAE LYX 
NATURAL FINISH – це 
двокомпонентний поліуре-
тановий оздоблювальний 
лак на водній основі для 
якісних проектів, який не 
містить розчинників.  
Особливістю цього лаку є 
те, що він надає поверхні 
необроблений вигляд 
після висихання, в той час 
як підлога є оптимально 
захищеною. Може піддава-
тися надзвичайно інтенсив-
ному зносу. Тому він 
відмінно підходить в якості 
проектного лаку для 
паркету, дощатої підлоги і 
меблів у житлових і 
громадських приміщеннях, 
таких як магазини і 
ресторани. TRAE LYX 
NATURAL особливо 
підходить для дуба, тика та 
інших порід деревини, і 
може легко використовува-
тися як лак для меблів. 
TRAE LYX NATURAL 
EXTREME рекомендується 
застосовувати для темних 
порід деревини.

Інтенсивне побуто-
ве та комерційне 
використання.

Trae Lyx
Natural

Доступний у 

750 мл, 2,5 л та 10 л



Доступний у 

500 мл та 1000 мл

Trae Lyx
Colour Stain

TRAE LYX COLOUR STAIN 
надає дерев’яній підлозі та 
меблям красивого нату-
рального вигляду. Ви 
можете створити власний 
колір, змішуючи вже готові 
кольори.
Це водонепроникний, 
водорозчинний барвник, 
який застосовується в 

 Сосна Вишня Дуб Світлий Середній
    Сірий Дуб
 2521 2522 2523 2524 2525

 Золотий Горіх Тик Червоне дерево Темний
 Тик    Горіх
 2526 2527 2528 2529 2530

 Чорний Світлий Бук Темний Середній
  Дуб  Дуб Горіх
 2531 2532 2533 2534 2535

 Каштан Білий Колоніальний Старий Темний
    Дуб Сірий
 2536 2537 2538 2539 2540

закритому приміщенні на 
м'яких і твердих породах 
деревини, для покриття 
підлоги і меблів.
Після інтенсивної сушки,  
обробіть одним з  
лаків TRAE LYX.

Trae Lyx
Засоби для 
догляду
Оскільки належний догляд 
за вашим паркетом, 
дерев'яною чи корковою 
підлогою має важливе 
значення для довговічно-
сті, TRAE LYX забезпечує 
високоякісні засоби для 
догляду. При регулярному 
використанні, лаковану 
підлогу завжди легко 
очистити. Крім того, 
підлога залишатиметься в 
належному стані, доки не 
прийде час наносити новий 
шар лаку. Усі ПРОФІЛАК-
ТИЧНІ ЗАСОБИ TRAE LYX 
можна поєднувати. 
Зважаючи на навколишнє 
середовище, склад 
продуктів не обтяжує його 
в максимально можливій 
мірі. Значення рН є 
нейтральним, а лужність – 
мінімальна.

У наявності є такі засоби для 
догляду TRAE LYX: 
ПОЛІРОЛЬ ДЛЯ ПІДЛОГИ 
(матовий та глянцевий) 
РОЗЧИННИК ПОЛІРОЛЮ           
ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
SPRAY & CLEAN (також для меблів) 
та ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ NATURAL

Доступний у 

1000 мл
Доступний у 

750 мл та 2,5 л

Trae Lyx Base 
Coat

TRAE LYX  BASE COAT – це 
однокомпонентна прозора 
ґрунтовка для паркету. 
Завдяки винятковим 
ізоляційним властивостям 
TRAE LYX BASE COAT, 
специфічні характеристики 
різних видів деревини 
захищені, в той час як колір 
та блиск підсилюється. 
TRAE LYX BASE COAT має 
високий вміст твердих 
речовин, високу щільність 
та хороші гідрофільні 
властивості. TRAE LYX BASE 
COAT ізолює загальні 
компоненти в деяких 
породах деревини (напри-
клад, танін), таким чином 
запобігаючи появі неприва-
бливих смуг чи знебарв-
ленню.  
Підсилює природний, 
теплий відтінок дерева, 
забезпечуючи, таким 
чином, хороший результат. 
Просто обробіть поверхню 
одним з лаків TRAE LYX.

Trae Lyx
Natural
Base Coat
TRAE LYX NATURAL BASE 
COAT LACQUER менше 
забарвлює деревину, тим 
самим гарантуючи вам 
природний вигляд вашої 
підлоги.
TRAE LYX NATURAL BASE 
COAT LACQUER – це  
однокомпонентна прозора  
ґрунтовка на водній основі  
для паркету, дощатої 
підлоги та меблів. Він 
спеціально розроблений 
для ізоляції речовин, що 
містяться в таких породах 
деревини, як дуб і бук. 
Якщо ви хочете отримати 
яскравіший колір дерева, 
ми рекомендуємо вико-
ристовувати стандартний 
ґрунтовий лак TRAE LYX 
BASE COAT LACQUER. TRAE 
LYX NATURAL BASE COAT 
LACQUER наноситься дуже 
легко. Просто обробіть 
поверхню одним з лаків 
TRAE LYX.

Доступний у 

750 мл та 2,5 л

Trae Lyx
Лак для пар-
кету
ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ TRAE 
LYX –
це водорозчинний лак з 
дуже високою зносостійкі-
стю та ударостійкістю.
Тому цей лак особливо 
підходить для довговічної 
обробки паркету, дерев'я-
ної підлоги, дверей та 
інших дерев’яних виробів.
ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ TRAE 
LYX – це кришталево 
чистий лак, що не знебарв-
лює деревину завдяки 
унікальному складу. Після 
обробки ЛАКОМ ДЛЯ 
ПАРКЕТУ TRAE LYX, колір 
деревини істотно не 
зміниться.  
Лак практично не має 
запаху.
ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ TRAE 
LYX доступний у таких 
рівнях блиску, як глянець, 
сатиновий глянець та мат. 
Матовий лак надає 
обробленій поверхні 
масляного вигляду.

Для твердих порід 
деревини та надзвичай-
но інтенсивного зносу

Глянець, сатиновий 
глянець і мат.

ЛАК ДЛЯ ПІДЛОГИ TRAE 
LYX – це водорозчинний, 
постійно еластичний лак з 
високою стійкістю до зносу. 
Еластичність робить фарбу 
особливо придатною для 
використання на дерев'я-
них виробах, виготовлених 
з м'яких порід деревини, 
таких як сосна. Він опти-
мально підсилює і захищає 
деревину. Кришталево 
чистий ЛАК ДЛЯ ПІДЛОГИ 
TRAE LYX істотно не 
змінить колір деревини і не 
пожовтіє. ЛАК ДЛЯ 
ПІДЛОГИ TRAE LYX – мато-
вий та надає підлозі 
масляний вигляд, але зі 
зручністю лакованої 
підлоги. 
ЛАК ДЛЯ ПІДЛОГИ TRAE 
LYX також підходить для 
коркової підлоги.

Для м’яких по-
рід деревини/
домашнього ви-
користання

Сатиновий глянець і мат.

Trae Lyx
Лак для під-
логи

Доступний у 

750 мл, 2,5 л та 10 л

Доступний у 

250 мл, 750 мл

Доступний у 

750 мл, 2,5 л та 10 л

Trae Lyx
Лак для 
меблів
ЛАК ДЛЯ МЕБЛІВ TRAE LYX 
– це водорозчинний, 
нежовтіючий, прозорий 
лак на основі поліуретана-
крилатних смол. ЛАК ДЛЯ 
МЕБЛІВ TRAE LYX наносить-
ся дуже легко та практично 
не має запаху. Він не 
виділятиме будь-яких 
неприємних запахів у 
закритих приміщеннях. 
ЛАК ДЛЯ МЕБЛІВ TRAE LYX 
стійкий до вологи, звичай-
них побутових миючих 
засобів, різних хімічних 
речовин та питного 
алкоголю. 

Глянець, сатиновий 
глянець і мат.



Trae Lyx 
Rustic Lye 
Stain
TRAE LYX RUSTIC LYE STAIN 
– це хімічно активний 
барвник на водній основі, 
який надає дерев'яним 
підлогам,  
зокрема, дубовій підлозі, 
простого старого  
сільського вигляду. 
Завдяки шести автентич-
ним кольорам дерева, 
TRAE LYX RUSTC LYE STAIN 
можна поєднувати з 
різними стилями інтер’єру.

TRAE LYX RUSTIC LYE STAIN 
доступний у таких тонах 
Натуральний дуб, 
Старий дуб, 
Димчастий дуб, 
Загартований дуб, 
Старовинний дуб та 
Обпалений дуб. 

Підлога, оброблена TRAE 
LYX RUSTIC LYE STAIN, 
повинна бути покритою 
одним шаром парафіну 
Hard wax Pro Natural White 
та одним шаром парафіну 
Hard wax Pro Mat. Після 
цього, підлога легко 
піддається догляду. 

Натуральний дубСтарий дуб Димчастий дуб Загартований дубСтаровинний дубОбпалений дуб

Trae Lyx 
Hard wax Pro 
Colour
TRAE LYX HARD WAX PRO 
COLOUR– це модифікована 
парафінова олія з відмін-
ною зносостійкістю, 
хорошим заповненням та 
природними кольорами, 
серед яких: білий, світло-сі-
рий, старий сірий, темно-сі-
рий, димчастий дуб, горіх, 
вишня і чорний. Парафін є 
надзвичайно матовим та 
не блищить. 

TRAE LYX HARD WAX PRO 
COLOUR відзначається 
високою стійкістю до 
хімічних речовин та 
механічних пошкоджень. 
Він надає паркету чи 
дерев’яній підлозі 
сільського вигляду та 
робить її легкою в догляді.

Білий

Димчастий дуб

Старий сірий

Вишня

Світло-сірий

Горіх

Димчастий сірий

Чорний

Доступний у 

1000 мл

Доступний у 

750 мл

Асортимент олій   www.trae-lyx.nl



TRAE LYX HARD WAX PRO 
METALLIC – це також 
модифікована парафінова 
олія з відмінною зносостій-
кістю та хорошим заповне-
нням. TRAE LYX HAR DWAX 
PRO METALLIC доступна з 
алюмінієвим та бронзовим 
ефектом. TRAE LYX HARD 
WAX PRO METALLIC 
відзначається високою 
стійкістю до хімічних 
речовин та механічних 
пошкоджень, та легко 
піддається догляду. 

Trae Lyx
Hard wax Pro 
Metallic

Комбінація попередньо 
нанесеної ґрунтовки з 
барвником та олії TRAE LYX 
HARD WAX PRO METALLIC 
дасть вам неймовірний 
результат. Ваш власний 
вибір кольорів надасть 
підлозі своєрідності.
В якості ґрунтового 
покриття можна спершу 
нанести TRAE LYX RUSTIC 
LYE STAIN або TRAE LYX 
COLOUR STAIN, які є в 
асортименті лаків.

Алюміній

Алюміній, як додаткове покриття для TRAE LYX COLOUR 

STAIN

Чорний (2531) та Горіх (2536).

Мідь

Мідь, як додаткове покриття для TRAE LYX COLOUR 

STAIN

Чорний (2531) та Горіх (2536).

Trae Lyx
Hard wax Pro

TRAE LYX HARD WAX PRO 
MAT – це модифікована 
парафінова олія з відмін-
ною зносостійкістю, 
хорошим заповненням та 
чудовою стійкістю до 
хімічних речовин та 
механічних пошкоджень. 
Цей парафін є надзвичайно 
матовим та не блищить. 
Деревина не знебарвиться 
та збереже свій природний 
колір.

TRAE LYX HARD WAX PRO 
MATT ідеально підходить 
для обробки паркету чи 
дерев’яної підлоги, а також 
може використовуватися 
як фінішне покриття для 
TRAE LYX HARD WAX PRO 
COLOUR та TRAE LYX 
RUSTIC LYE STAIN.

Мат Природно-білий

TRAE LYX HARD WAX PRO 
NATURAL WIT доступна з 
TRAE LYX HARD WAX PRO  
MATT, проте деревина 
зберігає ще більш необро-
блений вигляд шляхом 
додавання білого пігменту.

Доступна у 

750 мл

Доступна у 

750 мл та 2,5 л

Доступна у 

750 мл та 2,5 л

Trae Lyx
Олія для  
паркету

Trae Lyx
Natural Oil

Trae Lyx
Hard wax
Satin gloss

ОЛІЯ ДЛЯ ПАРКЕТУ TRAE 
LYX – це професійна 
живильна олія з низьким 
вмістом розчинників для 
необробленого корка та 
деревини, для використан-
ня в закритому приміщен-
ні.  
ОЛІЯ ДЛЯ ПАРКЕТУ TRAE 
LYX просочує та захищає 
деревину, а також має 
брудо- та водовідштовху-
вальні властивості.

ОЛІЯ ДЛЯ ПАРКЕТУ TRAE 
LYX з шовковистим 
матовим покриттям – це 
екологічно чиста олія на 
водній основі для паркету, 
дерев’яної підлоги та 
меблів. ОЛІЯ ДЛЯ ПАРКЕТУ 
TRAE LYX є екологічно 
чистою альтернативою на 
водній основі  олії на 
основі лляних зерен.

Олія для паркету Натуральна оліяОлія для паркету 

Аква

Сатиновий 

глянець

TRAE LYX NATURAL OIL – це 
екологічно чиста проника-
юча олія для паркету, 
дерев'яної підлоги та 
меблів. Деревина зберігає 
свій природний необро-
блений вигляд. Олія 
застосовується тільки на 
необробленій деревині в 
закритому приміщенні.

TRAE LYX HARD WAX SATIN 
GLOSS – це високоякісний 

Trae Lyx
Очищувачі 
для підлоги
ОЧИЩУВАЧ ПІДЛОГИ TRAE 
LYX HARD WAX PRO – це 
екологічно чистий миючий 
засіб на водній основі для 
регулярного догляду 
підлоги, обробленої TRAE 
LYX HARDWAX PRO.

ОЧИЩУВАЧ ПІДЛОГИ TRAE 
LYX OIL AND WAX – це 
повністю біорозкладний 
миючий засіб для регуляр-
ного очищення поверхонь, 
оброблених олією або 
воском.     

Доступна у 

750 мл та 2,5 л

Доступна у 

750 мл та 2,5 л

Доступна у 

750 мл та 2,5 л

Доступна у 

1000 мл 

продукт для обробки 
необробленої деревини та 
коркової підлоги, в 
закритому приміщенні. 
TRAE LYX HARD WAX SATIN 
GLOSS легко наноситься та 
надає підлозі гарне 
сатинове покриття.
TRAE LYX HARD WAX SATIN 
GLOSS є надзвичайно 
зносо- та водостійкою.



ІНДИКАТОР ДЕРЕВИНИ
на www.traelyx.nl

Зробіть правильний вибір 
між олією та лаком

Забезпечте собі хороший початок

Усі продукти Trae Lyx 
можна поєднувати. Проте 
якість Trae Lyx гарантується 
тільки, якщо основа також 
добре підготовлена. 
Завжди переконуйтеся, що 
підлога або меблі відшлі-
фовані до чистого дерева, 
а також знежирені та чисті. 
В іншому випадку виник-
нуть проблеми з адгезією 
та відмінністю кольорів.

Trae Lyx – це система на 
водній основі, а це означає, 
що це натуральний 
продукт. Суть полягає в 
тому, що якщо компоненти 

деяких видів деревини 
вступають у контакт з 
новим шаром лаку, може 
виникати реакція. Це, в 
свою чергу, призводить до 
знебарвлення та появи 
плям. Це особливо часто 
трапляється у випадку з 
дубової підлогою.

Ось чому Trae Lyx у своєму 
асортименті продуктів 
містить ґрунтове покриття, 
яке ізолює певні компонен-
ти деревини; Trae Lyx Base 
Coat. Ми завжди рекомен-

дуємо наносити шар Trae 
Lyx Base Coat перед 
нанесенням обраного лаку 
Trae Lyx. Це стосується 
тільки фарб, а не олії Trae 
Lyx Hard wax Oil. Вона може 
застосовуватися без шару 
ґрунтовки.

www.traelyx.nl

Що слід вибрати: лак чи олію?
Яке фінішне покриття най-
краще вам підходить?

Характеристики лаку
• Надзвичайно стійкий до подряпин та зношування
• Дуже стійкий до впливу хімічних речовин
• Ударостійкий
• Не залишає чорних смуг
•  Доступний у різних рівнях блиску: натуральний, матовий, 

сатиновий глянець та глянець

Характеристики олії
• Проникає в деревину
• Красиве матове покриття
• Шорстка поверхня
• Сільський вигляд

1

До кроку 2

До кроку 2

www.traelyx.nl

На нашому сайті www.traelyx.nl міститься вся інформація 
про повний асортимент продуктів Trae Lyx.

Або перейдіть безпосередньо на сайт з лаками: www.
parketlak.nl

Або перейдіть безпосередньо на сайт з оліями: www.
trae-lyx.nl


