
PARKETTI-ÄSSÄ
Duurzame schoonheid voor houten vloeren en trappen.

Bescherming voor jaren met Tikkurila Parketti-Ässa parketlak.  Parketti-Ässa heeft weinig geur en is 
watergedragen. De uitstekende  Parketti-Ässä kwaliteit geeft een optimale bescherming tegen scheuren en 
splijten bij intensief gebruik. Behandel uw vloer en trap met Parketti-Ässä en laat desgewenst de kleur matchen 
met uw interieur.
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• No need for separate priming lacquer, use 
same     product for priming and finishing
• Improved shock and wear resistance
• Neutral colour - no yellowing of the substrate

• Quick drying - ready floor during one working 
day

• Also roller application - easier and faster work
• Fast hardening
•  Gloss, semi-gloss and new semi-matt

TIPS VOOR SUCCES

PARKETTI-ÄSSÄ  -familie 
Een vloer is een belangrijk deel van uw woning. Authentiek hout onder uw voeten is behaaglijk en 
geeft sfeer en intimiteit. Parket of een houten vloer is tevens vaak een prijzige investering. Daarom is 
het zaak uw vloer op de juiste manier te behandelen meteen vanaf het begin. De Parketti-Ässä 
producten hebben een uitstekende kwaliteit en zijn zeer gebruiksvriendelijk.

Parketti-Ässä Vloer Lak
Watergedragen polyurethaan-acrylaat lak voor gebruik binnenshuis. Geschikt voor 
parket en houten vloer/trap. Beschikbaar in gloss, semi-gloss en semi-mat.  
Gemakkelijk uit te schenken. Dekking 8-25 m2/ l, afhankelijk van de methode van 
gebruik.

Parketti-Ässä Beits 
Watergedragen, kleurbare acrylaat beits. Voor het op kleur brengen van houten 
vloer en trap in combinatie met Parketti-Ässa Vloer Lak. Dekking 15-25 m2/ l,  
afhankelijk van de methode van gebruik. Te kleuren volgens de Interior Wood Stains 
kleurenkaart.

VOORBEHANDELING 

Nieuwe vloeren:  
Maak het oppervlak vrij van vuil, vet en stof.  
Bevochtig licht met water, laat drogen en schuur 
uitstekende houtdeeltjes glad. Verwijder schuurstof.

Oude en eerder behandelde vloeren:  
Verwijder vuil, vet en wax. Schuur het oppervlak 
mat en verwijder schuurstof. Schuur indien nodig 
mechanisch zodat kaal hout weer zichtbaar wordt. 
Verwijder stof zorgvuldig.

LAKKEN 

Roer Parketti-Ässä Vloer Lak goed door voor en 
tijdens gebruik. Behandel de kale geschuurde vloer 
voor met Parketti-Ässä Vloer Lak door 1-2 lagen aan te 
brengen. 

Schuur het oppervlak indien nodig na de eerste laag. 
Laat 30-60 min drogen tussen iedere laag. Als afwerk-
laag brengt u 1-2 lagen  Parketti-Ässä Vloer Lak aan 
met een roller. 

Indien u de vloer wenst te kleuren, brengt u  
Parketti-Ässa Beits aan op kaal hout in plaats van de  
voorbehandeling. Breng 2 lagen beits aan en eindig 
met circa 1-2 lagen Parketti Ässa Vloer Lak. 

Bij eerder behandelde vloeren en trappen brengt u 1 
of 2 lagen Parketti-Ässä Vloer Lak aan met een roller.

•  U hoeft niet apart voor te behandelen, 
   gebruik één product voor zowel 
   voorbehandeling als eindlaag
•  Zeer goede bescherming tegen intensief
   gebruik, slijtvast
•  Neutrale kleur – geen vergeling van product

•  Sneldrogend – klaar in één dag
•  Kan met roller of kwast aangebracht 
   worden – gemakkelijker en sneller
•  Korte uithardtijd
•  Gloss, semi-gloss en semi-mat
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Finnpaints
Bredaseweg 212 B
4873 LA Etten-Leur

T   0165-510288
I   www.finnpaints.nl
E   info@finnpaints.nl


