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Naturalny element komfortu

Podczas gdy drewno stosowane na otwartej przestrzeni 
musi być zabezpieczone przed wiatrem, opadami, słoń-
cem i atakami grzybów, w pomieszczeniach obowiązują 
inne wymagania - a w związku z tym szczególnego ro-
dzaju ochrona i pielęgnacja. Biobójcze środki ochrony 
drewna są tu absolutnie niepożądane. Żaden inny 
materiał nie ma tak dużego wpływu na nasze dobre 
samopoczucie w pomieszczeniach jak drewno. Prócz 
wspaniałego wyglądu tego naturalnego materiału liczą 
się jego korzystne właściwości fizyczne. Aby stwarzany 
przez drewno komfort zachować na dłużej, wymagana 
jest jego odpowiednia pielęgnacja. Produkty zapre-
zentowane w niniejszej broszurze nie zawierają środ-
ków biobójczych*, a w związku z tym są całkowicie 
nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Liczne 
wyróżnienia, jak „Błękitny Anioł”, zgodność z normą  
EN 71-3 (jako jedno z kryteriów przydatności do stosowania  
z punktu widzenia zawartości niebezpiecznych sub-
stancji w zabawkach zgodnie z Dyrektywą 2009/48/UE)  
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dowodzą szczególnych cech polecanych tu powłok marki  
Remmers. Brud i obciążenia mechaniczne mogą 
znacząco zaszkodzić drewnianym powierzchniom. 
Szczególnej troski, a co za tym idzie: specjalnego za-
bezpieczenia wymagają parkiety i schody. W końcu 
to płaszczyzny, które w dzień i w nocy są dosłownie  
„zadeptywane”. Powłoka z Treppen- & Parkettlack z jed-
nej strony podkreśla urodę drewna, z drugiej pomaga 
mu zachować tę atrakcyjność na długi czas i zapewnia  
stabilność. Produkty te są hydrofobowe i ograniczają 
osiadanie zanieczyszczeń. Ponadto są odporne na dzia-
łanie domowych chemikaliów i spełniają wymagania 
normy DIN 68861, część 1, 1c. Odpowiedzialność wobec 
rodzin i środowiska oraz zamiłowanie do materiału, 
jakim jest drewno, dają się doskonale pogodzić, gdy 
używane są wysokiej jakości produkty Remmers.

* Wyjątek: Anti-Insekt-Plus do punktowego zwalczania owadów  
  niszczących drewno
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Wielkość
opakowania

Zużycie materiału
na jedną warstwę

0,75 l ok. 7 m2

2,50 l ok. 23 m2

TREPPEN- & 
PARKETTLACK

 Odporny na ścieranie i zadrapania
 Do podłóg, nadaje się również do mebli, okien i drzwi
 Odporny chemicznie wg DIN 68861, część 1C
 Produkt wodny
 Bezbarwny, z jedwabistym połyskiem lub jedwabiście 

matowy

Ekstremalna mechaniczna ochrona drewna we wnętrzach
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Porady:

Do regularnej pielęgnacji schodów i parkietów zalecamy dodatek
„Treppen- & Parkettpflege” do wody przeznaczonej do mycia.

Obszary stosowania:

 podłogi drewniane
 zabawki z drewna
 drzwi wewnętrzne
 podłogi korkowe
 meble drewniane
 parkiet
 schody drewniane

Zużycie:
  100 – 120 ml/m² na jedną warstwę  

aplikowaną wałkiem malarskim
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Wersje:

bezbarwny
połysk jedwabisty

bezbarwny
mat jedwabisty

Wskazówki:

 Materiał można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Ochrona zniszczonego drewna:

Brud i obciążenia mechaniczne mogą znacząco zaszko-
dzić drewnianym powierzchniom.
Szczególnej troski, a co za tym idzie: specjalnego za-
bezpieczenia wymagają parkiety i schody. W końcu to 
płaszczyzny, które w dzień i w nocy są dosłownie „za-
deptywane”.
Powłoka z Treppen- & Parkettlack z jednej strony uwy-
pukla piękno rysunku drewna, z drugiej zaś pomaga na 
długo zachować jego atrakcyjność i stabilność.



Obszary stosowania:

 podłogi drewniane
 podłogi korkowe
 korek (zamknięty /lakierowany)
 laminaty
 linoleum
 podłogi z tworzyw sztucznych
 parkiet
 schody drewniane

Zużycie:
 pierwsza konserwacja: 1 litr wystarczy  na ok. 25 – 30 m²
 pielęgnacja podtrzymująca: 200 ml/10 l wody do mycia
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Porady:

Podczas pierwszej konserwacji polakierowanych powierzchni Treppen- 
& Parkettpflege należy nakładać w stanie nierozcieńczonym - tylko pod 
tym warunkiem środek jest w stanie zamknąć niewielkie rysy. Regularne 
stosowanie pozwala na równoczesne czyszczenie i konserwację po-
wierzchni. Do pielęgnacji powierzchni olejowanych we wnętrzach zale-
camy stosowanie naszego środka Hartwachs-Polish.

bezbarwny

Kolory:



Wodny środek pielęgnacyjny do podłóg

 Do pierwszej konserwacji i pielęgnacji podtrzymującej
 Odświeża powłokę ochronną podłogi
 Zapobiega poślizgom
 Zmniejsza osiadanie kurzu i zanieczyszczeń
 Produkt wodny
 Bezbarwny, z jedwabistym połyskiem

TREPPEN- &
PARKETTPFLEGE
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Wielkość
opakowania

Zużycie materiału
na jedną warstwę

1 l 25 – 30 m2
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HARTWACHS-ÖL
Do podłóg z drewna i korka oraz do drewnianych mebli

Wielkość
opakowania

Zużycie materiału
na jedną warstwę

0,75 l ok. 25 m2

2,50 l ok. 83 m2

 Naturalna, matowa powierzchnia
 Odporność chemiczna wg DIN 68861, część 1 1C
 Łatwa renowacja w miejscach powstania uszkodzeń, 

bez uprzedniego przygotowania podłoża  
i pozostawiania śladów łączenia warstw
 Produkt rozpuszczalnikowy
 Bezbarwny, jedwabiście matowy
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Obszary stosowania:

Produkt na bazie naturalnych olejów, z bezołowiowymi 
sykatywami, efektywne stosowanie, nie wymagające  
dużego zaangażowania czasowego

 podłogi drewniane
 drzwi wewnętrzne
 podłogi korkowe
 meble drewniane
 parkiet
 schody drewniane

Zużycie:
   10 – 50 ml/m² zależnie od nasiąkliwości,  

na jedną warstwę

Porady:

Tekstylia zanieczyszczone środkiem Hartwachs-Öl (np. ścierki/zwitki 
gazy, ubrania robocze) mogą ulegać samozapaleniu: należy je zwilżyć 
wodą i wywiesić na powietrzu do wyschnięcia! Do regularnej pielę-
gnacji zalecamy dodawanie Hartwachs-Polish do wody przeznaczonej 
do mycia.
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Optymalna konserwacja

Hartwachs-Öl to środek doskonale nadający się do 
trwałej ochrony cennego drewna. Nadaje się do wszyst-
kich podłóg z drewna i korka, zapewniając im trwałą 
ochronę. Dzięki temu z czasem drewno zyskuje przy-
jemny wygląd i przez lata pozostaje piękne i łatwe  
w utrzymaniu czystości.
Żaden inny materiał nie ma tak dużego wpływu na nasze 
dobre samopoczucie w pomieszczeniach jak drewno. 
Prócz wspaniałego wyglądu tego naturalnego materiału 
liczą się jego korzystne właściwości fizyczne. Aby stwa-
rzany przez drewno komfort zachować na dłużej, wyma-
gana jest jego odpowiednia pielęgnacja.

Wskazówki:

   Łatwa renowacja w miejscach powstania uszkodzeń, bez uprzedniego 
przygotowania podłoża. Nowy materiał nie zostawia śladów łączenia 
warstw.

Odcienie specjalne
(dostępne na zamówienie)

Kolory:

bezbarwny
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Obszary stosowania:

 podłogi drewniane
 podłogi korkowe
 parkiety
 schody drewniane

Zużycie:
 1 l przy pierwszej konserwacji wystarczy na ok. 10 – 20 m²
 pielęgnacja podtrzymująca: 200 ml/10 l wody do mycia

bezbarwny

Kolory:

Porady:

Przy pierwszej konserwacji powierzchni pokrytych olejem Hartwachs-
-Öl Hartwachs-Polish należy stosować w stanie nierozcieńczonym.  
Przy regularnym stosowaniu powierzchnie są równocześnie czyszczone 
i pielęgnowane. Do pielęgnacji powierzchni olejowanych we wnętrzach 
zalecamy stosowanie naszego środka Treppen-& Parkettpflege.



Środek do pielęgnacji podłóg olejowanych i woskowanych

 Na bazie naturalnych surowców
 Do pierwszej konserwacji i pielęgnacji podtrzymującej
 Odświeża powłokę ochronną
 Produkt wodny
 Bezbarwny, jedwabiście matowy
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Wielkość opakowania Zużycie materiału
na jedną warstwę

1 l 10 – 20 m2

HARTWACHS-
POLISH
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PRODUKT DO USZLACHETNIANIA DREWNA,  

OPARTY NA SUROWCACH ODNAWIALNYCH
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WOHNRAUM-LASUR
Lazura woskowa do pielęgnacji
powierzchni drewnianych we wnętrzach

Wielkość
opakowania

Zużycie materiału
na jedną warstwę

0,75 l ok. 7,5 m2

2,50 l ok. 25 m2

 Uniwersalny materiał do stosowania we wnętrzach 
mieszkań
 Barwiąca powłoka gruntująca na podłogi z drewna 

(niezbędne jest zamknięcie z Hartwachs-Öl lub  
Treppen & Parkettlack)
 Bardzo dobra wodoodporność: nadaje się  

do pomieszczeń wilgotnych (kuchnia, łazienka)
 Zawiera naturalne surowce: olej lniany, naturalne  

żywice i wosk pszczeli
 Odporna na typowe domowe chemikalia 
 Ładny wygląd powierzchni już po jednokrotnym  

pomalowaniu
 Produkt wodny
 Lazura matowa
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Obszary stosowania:

 płyty sufitowe
 podłogi drewniane
 (jako powłoka gruntująca)
 drewno w pomieszczeniach  

wilgotnych (łazienka, kuchnia)
 drewniane zabawki
 drzwi wewnętrzne
 meble z drewna
 boazerie

Zużycie:
  2 x 50 – 100 ml/m2

Porady:

Wohnraum-Lasur może być nakładana bardzo cienko, za pomocą miękkiej 
lnianej szmatki. Taka metoda aplikacji powoduje, że malowana powierz-
chnia przyjmuje tylko niewielką część materiału, dzięki czemu włókna 
mają niewielką tendencję do podnoszenia się, co w większym wymiarze 
powoduje wrażenie szorstkości. Jeśli powierzchnia po wyschnięciu jest 
zbyt szorstka, to należy ją wygładzić za pomocą możliwie drobnego pa-
pieru ściernego, po czym nałożyć kolejną warstwę Wohnraum-Lasur.



21

Kolory:

biały brzoza szary antyczny

szary toskański dąb czereśnia

mocca bezbarwny

Różnorodne możliwości stosowania 

Wohnraum-Lasur jest przeznaczona specjalnie do 
wnętrz mieszkalnych. Możliwości jej stosowania są 
w pomieszczeniach są niemal nieograniczone: meble, 
boazerie, deskowania uzyskają dzięki Wohnraum-Lasur 
nowy, aksamitno-matowy „touch”, przy czym powierzch-
nie wyglądać będą bardzo naturalnie. Produkt ten na-
daje się nawet do stosowania w pomieszczeniach takich, 
jak łazienki czy kuchnie: lazura, dzięki swym hydrofobo-
wym właściwościom, doskonale zabezpiecza powierzch-
nie przed wilgocią. Ten ekologiczny materiał nadaje się 
nawet na podłogi, na których może być stosowany jako 
barwiąca powłoka gruntująca (rozcieńczać 25% dodat-
kiem wody!). Na zakończenie wykonuje się zamknięcie 
z Remmers Hartwachs-Öl lub Treppen- & Parkettlack. 

Odcienie specjalne
(dostępne na zamówienie)



Obszary stosowania:

 usuwa zadrapania, małe dziury, odciski i uszkodzenia 
krawędzi
 do powierzchni lakierowanych
 do schodów, parkietów, laminatów
 do dużej wartości mebli, segmentów kuchennych  

i drzwi
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Nanieść... ...zebrać nadmiar... ...nanieść zamknięcie  
i gotowe!

1 2 3



Do powierzchni drewnianych

Zestaw zawiera wszelkie niezbędne materiały:
 11 lasek twardego wosku
 1x hebel do wypełniacza + włóknina oraz ściereczka 

szlifierska i polerująca
 1x narzędzie do roztapiania wosku (z bateriami)
 1x ściereczka bawełniana
 1x lakier bezbarwny w sztyfcie (mat jedwabisty)  

do zamknięcia naprawianej powierzchni

REPARATUR-SET
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Obszary stosowania:

 konstrukcje dachowe
 płyty sufitowe
 meble z drewna
 zwalczanie szkodników

Zużycie:
  co najmniej 300 ml/m² rozwiniętej powierzchni 

drewna
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Porady:

Stosowanie na dużej powierzchni, na przykład na konstrukcjach dachowych, 
zastrzeżone jest dla profesjonalistów dysponujących odpowiednią wiedzą  
i nie powinno być podejmowane przez amatorów. Środki ochrony drewna 
wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy za-
wsze zapoznać się z oznaczeniem i informacją o produkcie.

bezbarwny

Kolory:

Produkty specjalne
i akcesoria



Środek ochrony drewna do mebli i antyków

 Zwalcza insekty niszczące drewno
 Selektywny środek owadobójczy
 Trwale zapobiega nowym atakom
 Produkt rozpuszczalnikowy

ANTI-INSEKT-PLUS
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Wielkość 
opakowania

Zużycie materiału
na jedną warstwę

0,25 l ok. 2,5 m2

0,75 l ok. 7,5 m2

Produkty specjalne
i akcesoria
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VERDÜNNUNG &  
PINSELREINIGER

Wielkość 
opakowania

0,75 l

Obszary stosowania:

 do regulacji lepkości rozpuszczalnikowych lazur  
   i lakierów bazujących na żywicach alkidowych
 do czyszczenia narzędzi
 łagodny zapach
 dobre działanie czyszczące

Zużycie:
  w zależności od zastosowania

Produkty specjalne
i akcesoria

Mieszanina zdezaromatyzowanych rozpuszczalników



Lazury ochronne do drewna
stosowanego na zewnątrz

Farby kryjące do stosowania na
zewnątrz i w pomieszczeniach

Drewniane okna
i drzwi

Lazury ochronne do drewna stosowanego na 
zewnątrz

Farby kryjące do stosowania na zewnątrz  
i w pomieszczeniach

Drewniane okna i drzwi

Wyciąg z obszarów stosowania:
 deskowania sufitów i ścian

Wyciąg z obszarów stosowania:
 deskowania sufitów i ścian 
 stal, miedź, mosiądz, czyste aluminium 
 ocynkowana stal 
 stare powłoki malarskie 
 twarde PCV 
 drzwi wewnętrzne 
 grzejniki 
 metale żelazne

Wyciąg z obszarów stosowania:
 okna, drzwi i ogrody zimowe z drewna

INNE PRODUKTY DO USZLACHETNIANIA DREWNA  
WE WNĘTRZACH MOŻNA ZNALEŹĆ W NASTĘPUJĄCYCH 
KATEGORIACH:
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Remmers Polska Sp. z o.o. 
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Sowia 8
Tel.: 61 816 81 00
www.remmers.pl


