Dé afwerking voor vloeren,
wanden en meubels
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Lakken
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Wij volgen de trends
voor woningin
richting op de voet
en sluiten daar ons
leveringsprogramma
op aan. Hierbij wordt
zorgvuldig rekening
gehouden met ecolo
gie en duurzaamheid.
Als een gevolg van
de milieudiscussie
zien wij de vraag naar
oorspronkelijke en
ecologisch verant
woorde producten
toenemen. Dat geldt
zeker ook voor de
inrichting van de
woning. De vloer is
in de woning een
belangrijk bepalend
object. Daarbij is een
voorkeur te zien voor
houten vloeren.

www.traelyx.nl

Parketlak
Ultra Mat

Parketlak
Ultra Mat Intens

Parketlak

Voor een onbehandelde
uitstraling.

Voor een warmere
uitstraling.

Trae Lyx Parketlak Ultra
Mat behoort tot een
nieuwe generatie watergedragen 1K-lakken, die
uitblinkt door uitmuntende slijtvastheid en bestand
is tegen chemicaliën. Door
deze eigenschappen is
Trae Lyx Parketlak Ultra
Mat zeer geschikt voor de
afwerking van houten
vloeren, waaronder parket,
en betimmeringen. Trae
Lyx Parketlak Ultra Mat is
blank en glashelder en
door de unieke samenstelling verandert de kleur en
uitstraling van het hout
nagenoeg niet. De lak
geeft het hout een ultra
matte uitstraling. Trae Lyx
Parketlak Ultra Mat is
vrijwel reukloos en bevat
praktisch geen oplosmiddelen.
Trae Lyx Parketlak Ultra
Mat is het ideale product
voor professioneel
gebruik.

Trae Lyx Parketlak Ultra
Mat intens behoort tot een
nieuwe generatie watergedragen 1k-lakken, die
uitblinkt door uitmuntende slijtvastheid en bestand
is tegen chemicaliën. Door
deze eigenschappen is
Trae Lyx Parketlak Ultra
Mat intens zeer geschikt
voor de afwerking van houten vloeren, waaronder
parket, en betimmeringen.
De lak geeft het hout een
geoliede look. Trae Lyx
Parketlak Ultra Mat intens
is vrijwel reukloos en bevat
praktisch geen oplosmiddelen. Trae Lyx Parketlak
Ultra Mat intens is het
ideale product voor
professioneel gebruik.

Trae Lyx Parketlak
is een waterverdunbare lak
met een zeer hoge slijt- en
stootvastheid.
Hierdoor is de lak bijzonder geschikt om parket,
houten vloeren, deuren en
betimmeringen voor lange
tijd te verzegelen.
Trae Lyx Parketlak is een
glasheldere blanke lak, die
door de unieke samenstelling niet vergeelt. De kleur
van het hout zal na de
behandeling met Trae Lyx
Parketlak nagenoeg niet
veranderen.
De lak is vrijwel reukloos.
Trae Lyx Parketlak is
leverbaar in hoogglans,
zijdeglans en mat. De
matte lak geeft de
behandelde objecten een
uitstraling alsof deze met
olie behandeld zijn.

Ultra mat.

Voor harde houtsoorten
en intensieve belasting.
Hoogglans, zijdeglans, mat
en ultramat.

Ultra mat.
Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l

Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l

Verkrijgbaar in
750 ml, 2,5 l en 10 l
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Hoogglans, zijdeglans
en mat.

Trae Lyx Naturel geeft hout
een ultra matte onbehandelde uitstraling. Trae Lyx
Naturel is een watergedragen, oplosmiddelvrije
2-componentenlak op
polyurethaanbasis van
projectkwaliteit. Het
bijzondere aan deze lak is
dat, na droging van de lak,
de vloer een onbehandelde
uitstraling heeft, terwijl
deze optimaal beschermd
is. Kan intensief belast
worden. Het is daarom
ook uitermate geschikt
als projectlak voor parket,
plankenvloeren en meubels
in woonruimten en
openbare ruimten, zoals
b.v. winkels en restaurants.
Trae Lyx Naturel is bijzonder geschikt voor eiken,
teak en diverse andere
houtsoorten en kan
probleemloos als meubellak gebruikt worden. Voor
donkere houtsoorten
wordt Trae Lyx Naturel
Extreme aanbevolen.

Naturel
Extreme
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Intensief huiselijk en
commercieel gebruik.
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Trae Lyx Projectlak is een
waterverdunbare 2-componentenlak op polyurethaan basis.
De lak heeft een zeer hoge
slijt- en krasvastheid en is
onder andere geschikt
voor de afwerking van
houten vloeren en trappen, die zeer intensief
belast worden. Trae Lyx
Projectlak is bestand tegen
de meeste chemicaliën.
Trae Lyx Projectlak mat
geeft de vloer de uitstraling van een olievloer maar
met het gemak van een
lakvloer.

Naturel

s si o n
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Projectlak

Trae Lyx Naturel Extreme
geeft hout een ultra matte
geoliede uitstraling. Trae
Lyx Naturel Extreme is een
watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componentenlak
op polyurethaanbasis van
projectkwaliteit. Het is
uitermate geschikt voor
parket, plankenvloeren en
meubelen in woonruimten
en openbare ruimten,
zoals b.v. winkels en
restaurants, die blootstaan
aan een zeer intensieve
belasting. Trae Lyx Naturel
Extreme is
ook geschikt voor donkere
houtsoorten.
Intensief huiselijk en
commercieel gebruik.

Projectmeubellak
Trae Lyx Project-meubellak
behoort tot een nieuwe
generatie watergedragen
1K lakken, die uitblinkt
door uitmuntende slijtvastheid en bestand is
tegen huidvet en chemi
caliën. Door deze eigenschappen is Trae Lyx
Project-meubellak zeer
geschikt voor de afwerking
van o.a. meubels, deuren
en betimmeringen. Trae
Lyx Project-meubellak is
blank en glashelder en
door de unieke samen
stelling verandert de kleur
en uitstraling van het hout
nagenoeg niet. Trae Lyx
Project-meubellak is
vrijwel reukloos en
bevat praktisch geen
oplosmiddelen.
Hoogglans, zijdeglans,
mat en ultra mat.

Intensief huiselijk en
commercieel gebruik.

Verkrijgbaar in
750 ml, 2,5 l en 10 l

Verkrijgbaar in
250ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l en 10 l

Verkrijgbaar in
250ml, 750 ml, 2,5 l en 5 l

Verkrijgbaar in
250 ml en 750 ml

3

4

Naturel
Grondlak

Grondlak

Vloerlak

Verfverwijderaar

Met Trae Lyx Naturel
Grondlak behoudt uw vloer
een natuurlijke uitstraling
doordat deze het hout
minder aankleurt.
Trae Lyx Naturel Grondlak is
een watergedragen,
1-component blanke
primer voor parket, planken
vloeren en meubelen. Het is
speciaal ontwikkeld voor
het isoleren van inhoudsstoffen, die voorkomen in
o.a. eiken- en beukenhout.
Indien u een levendiger
kleur hout wenst, dan raden
wij u aan om de normale
Trae Lyx Grondlak te
gebruiken. Trae Lyx Naturel
Grondlak is eenvoudig
te verwerken. Nadien
afwerken met één van
de Trae Lyx-lakken.

Trae Lyx Grondlak is
een blanke, 1-component
parketprimer. Door de
uitstekende isolerende
werking van Trae Lyx
Grondlak worden specifieke eigenschappen van de
diverse houtsoorten
ingekapseld, terwijl de
kleur en gloed van het
hout worden verlevendigd.
Trae Lyx Grondlak heeft
een hoog vastestofgehalte, een hoge viscositeit en
goede bevochtigende
eigenschappen. Trae Lyx
Grondlak isoleert de in
sommige houtsoorten
voorkomende inhoudsstoffen (bijvoorbeeld looizuur)
waardoor minder fraaie
strepen of verkleuringen
voorkomen worden.
Intensiveert de natuurlijke,
warme tint van het hout,
zodat een fraai resultaat
wordt bereikt. Nadien
afwerken met één van de
Trae Lyx-lakken.

Trae Lyx Vloerlak is een
waterverdunbare elastisch
blijvende lak met een hoge
slijtvastheid. De elasticiteit
maakt de lak uitermate
geschikt voor gebruik op
houten objecten van
zachthout, zoals grenen en
vuren. Het verfraait en
beschermt het hout
optimaal. De glasheldere
blanke Trae Lyx Vloerlak
verandert de kleur van het
hout nauwelijks en
vergeelt niet. Trae Lyx
Vloerlak mat geeft de
vloer de uitstraling van een
olievloer maar met het
gemak van een lakvloer.
Trae Lyx Vloerlak is ook
geschikt voor kurkvloeren.

Trae Lyx Verfverwijderaar
is minder milieubelastend.
Het is een zeer krachtige
verfverwijderaar voor
vrijwel alle verfsoorten.
Door de hoge thixotropie
is de verfverwijderaar
uitstekend te gebruiken
op verticale oppervlakken.
Door het lage gehalte aan
vluchtige stoffen treedt
er nauwelijks verdamping
op waardoor de actieve
werking aanzienlijk
verlengd wordt.
Trae Lyx Verfverwijderaar
verwijdert oplosmiddelhoudende en water
gedragen lakken, beitsen,
latex, vernissen en diverse
industrielakken.
Het is toepasbaar op alle
hout- en metaalsoorten.
Bij een kunststof ondergrond dient men vooraf
een test uit te voeren op
een onopvallende plek.

Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l

Verkrijgbaar in
750 ml, 2,5 l en 10 l

Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l

Voor zachte houtsoorten/
huiselijk gebruik.
Zijdeglans en mat.

Verkrijgbaar in
250 ml, 750 ml en 2,5 l

houtsoorten, op vloeren
en meubels.
Na intensieve droging
moet men afwerken
met één van de
Trae Lyx-lakken.

Grenen
Kersen
Eiken
				
2521
2522
2523

Licht
Grijs
2524

Midden
Eiken
2525

Goud
Noten
Teak
Mahonie
Teak					
2526
2527
2528
2529

Licht
Eiken
2532

Donker
Eiken
2534

Midden
Noten
2535

Donker
Noten
2530

Wit
2537

Intensief huiselijk en
commercieel gebruik.

Donker
Grijs
2540

Antraciet
Oud eiken Verweerd
			 Eiken
2541
2542
2543

Verkrijgbaar in
500 ml en 1 l

Gerookt
Gember
Rustiek
eiken		grijs				
2544
2545
2546

of

Trae Lyx Trappenlak en
Trae Lyx Trappenlak
Antislip zijn waterge
dragen, oplosmiddelvrije
2-componentenlakken op
polyurethaanbasis van
projectkwaliteit.
De lakken zijn speciaal
ontwikkeld om te gebruiken op houten trappen in
woonruimten en openbare
ruimten, die zeer intensief
belast worden. Ze hebben
een zeer hoge krasvastheid en zijn chemicaliën
bestendig.
Trae Lyx Trappenlak
Antislip geeft extra
stroefheid aan het
oppervlak en heeft ook
een uitstekende werking
onder vochtige omstandigheden. Voor een slijtvast
laksysteem worden
3 lagen aangebracht.

Zijdeglans en mat.
Koloniaal
Vergrijsd
		
Eiken
2538
2539
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Trae Lyx Kleurbeits geeft
houten vloeren en meu
belen een fraaie natuur
lijke uitstraling. De kleuren
zijn met elkaar te mengen,
zodat men een kleur naar
eigen wens kan samen
stellen.Het is een watervaste waterbeits, die
binnenshuis toegepast kan
worden op zachte en harde

Zwart
		
2531

ne

ofe

Trappenlak a2K
l Pr
(Antislip)

Kleurbeits

Verkrijgbaar in
750 ml
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2K

Mineral
Grondlak

Mineral
Finish

Trae Lyx Mineral Grondlak
is een watergedragen
grondlak voor opper
vlakken, die met Trae Lyx
Mineral Finish behandeld
moeten worden.
Het gronden van het
oppervlak voorkomt
de zuigende werking en
opkleuring van de ondergrond. Trae Lyx Mineral
Grondlak is o.a. toepasbaar
op wanden, aanrecht
bladen en meubels die
afgewerkt zijn met
minerale materialen.
Geschikt voor: Beton,
betonlook, ciré en
microcement.
Niet geschikt voor kalkhoudende ondergronden.

Trae Lyx Mineral Finish is
een ultra matte water
gedragen 2-componenten
coating op basis van
polyurethaan voor alle
minerale ondergronden.
Trae Lyx Mineral Finish
wordt toegepast voor de
duurzame afwerking van
minerale ondergronden.
Het is nagenoeg onzichtbaar waardoor de ondergrond zijn originele kleur
en matheid behoudt.
Trae Lyx Mineral Finish is
o.a. toepasbaar op
wanden, aanrechtbladen
en meubels die afgewerkt
zijn met minerale mate
rialen. Geschikt voor:
Beton, betonlook, ciré,
stuc en microcement.
Het is ook geschikt voor
afwerking in natte ruimtes;
zoals doucheruimtes.
Niet geschikt voor kalkhoudende ondergronden.

Trae Lyx Naturel Finish
beschermt wanden en
geeft deze een ultra matte
uitstraling. Trae Lyx
Naturel Finish is een
watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten
toplaag op polyurethaanbasis van projectkwaliteit.
Het is geschikt voor
wanden, die zijn afgewerkt
met latex, stucwerk, spack,
enz. Het is ook geschikt als
afwerking van minerale
ondergronden (vloeren en
finishes met betonlook).
Trae Lyx Naturel Finish is
ook te gebruiken als
afwerklaag voor wanden
in een donkere kleur.

Verkrijgbaar in
1 l en 2,5 l

Verkrijgbaar in
1 l en 2,5 l

Verkrijgbaar in
250 ml, 750 ml en 2,5 l

Naturel
Finish
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Raw wood Effect Oil

Rustieke
Loogbeits

Trae Lyx Raw Wood Effect
Oil geeft houten objecten
zoals vloeren, parket,
trappen, meubels en ook
kinderspeelgoed een
nagenoeg onzichtbare
maar optimale matte
bescherming. Trae Lyx Raw
Wood Effect Oil is een
water-olie-combinatie met
een milde geur voor
gebruik binnen.
De oplosmiddelvrije Trae
Lyx Raw Wood Effect Oil is
geschikt om eiken en
diverse andere houtsoorten te behandelen. Er is
ook een Trae Lyx Raw
Wood Effect Oil voor
donkere houtsoorten
leverbaar. Door het
aanbrengen van slechts

Trae Lyx Rustieke Loogbeits is een reactieve beits
op waterbasis om houten
vloeren, in het bijzonder
die van eikenhout, op een
eenvoudige manier een
verouderde rustieke
uitstraling te geven.
Door de 6 authentieke
houtkleuren is Trae Lyx
Rustieke Loogbeits te
combineren met vele
stijlen van inrichting.

Verkrijgbaar in
250 ml, 750 ml en 2,5 l

twee lagen wordt het
behandelde oppervlak
beschermd tegen water
en vuil. Het behandelde
oppervlak is eenvoudig te
reinigen en te repareren.
Met Trae Lyx Raw wood
Effect Oil behandelde
oppervlakken zien er niet
alleen onbehandeld uit
maar voelen ook zo aan.
Trae Lyx Raw Wood Effect
Oil is DIBt-gecertificeerd,
goedgekeurd voor kinderspeelgoed (DIN EN 71-3)en
speeksel en huidvet
bestendig (DIN 53160).

Trae Lyx rustieke Loog-

beits is leverbaar in
de tinten
Naturel Eik, Vergrijsde Eik,
Gerookte Eik, Verweerde
Eik, Oude Eik en
Gebrande Eik.
Met Trae Lyx Rustieke
Loogbeits behandelde
vloeren dienen te worden
afgewerkt met 1 laag
Hardwax Color Naturel Wit
en 1 laag Hardwax Mat.
Hierna is de vloer eenvoudig te onderhouden.

Look en feel van
onbehandeld hout.

eco

Naturel Eik

Verweerde Eik

Vergrijsde Eik

Oude Eik

Gerookte Eik

Gebrande Eik

Verkrijgbaar in
1l
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Hardwax
Mat

Hardwax
Zijdeglans

Hardwax
Color

Trae Lyx Hardwax mat is
een olie/was combinatie
voor binnen om vloeren,
trappen, deuren en
meubels van hout, kurk en
OSB-platen te behandelen.
Trae Lyx Hardwax mat met
carnaubawas accentueert
discreet de natuurlijke
kleur van het hout en
geeft het oppervlak een
zijdezacht gevoel. Het
behandelde oppervlak is
zeer goed bestand tegen
water en beschermt tegen
huishoudelijke chemicaliën
(DIN 68861,1B).
Trae Lyx Hardwax mat
bevat geen conserveringsmiddelen, biociden, kobalt
en oximen. De uitgeharde
Hardwax is veilig voor
mens, dier en plant. De
olie is veilig te gebruiken
op speelgoed (NEN EN
71-3) en is bestand tegen
speeksel en huidvet (DIN
53160).

Trae Lyx Hardwax zijdeglans is een olie/was
combinatie voor binnen
om vloeren, trappen,
deuren en meubels van
hout, kurk en OSB-platen
te behandelen.
Trae Lyx Hardwax zijdeglans met carnaubawas
accentueert discreet de
natuurlijke kleur van het
hout en geeft het oppervlak een zijdezacht gevoel.
Het behandelde oppervlak
is zeer goed bestand tegen
water en beschermt tegen
huishoudelijke chemicaliën
(DIN 68861,1B).
Trae Lyx Hardwax zijdeglans bevat geen conserveringsmiddelen, biociden,
kobalt en oximen. De
uitgeharde Hardwax is
veilig voor mens, dier en
plant. De olie is veilig te
gebruiken op speelgoed
(NEN EN 71-3) en is
bestand tegen speeksel en
huidvet (DIN 53160).

Trae Lyx Hardwax Color is
een gekleurde olie/was
combinatie voor alle
onbehandelde en vers
geschuurde houtsoorten.
Het creëert een transparante kleuring van het houten oppervlak met een
zijdezacht gevoel. Speciaal
aanbevolen voor meubeloppervlakken, trappen en
massief houten vloeren.
Trae Lyx Hardwax Color
bevat geen conserveringsmiddelen, biociden, kobalt
en oximen. De uitgeharde
hardwaxolie is veilig voor
mens, dier en plant. De
olie is veilig te gebruiken
op speelgoed (nen en 71-3)
en is bestand tegen

Mat

Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l

Zijdeglans

speeksel en huidvet (din
53160).
Trae Lyx Hardwax Color
Naturel Wit is vergelijkbaar
met Trae Lyx Hardwax Mat,
maar behoudt door
toevoeging van wit
pigment nog meer een
onbehandelde uitstraling.

Naturel Wit

Wit

Licht Grijs

Oud Grijs

Donker Grijs

Gerookt Eiken

Noten

Kersen

Zwart

Naturel Wit verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l

Overige kleuren verkrijgbaar in
750 ml

Hardwax
Metallic
Trae Lyx Hardwax Metallic
is eveneens een
gemodificeerde hardwax
olie met een uitstekende
slijtvastheid en goede
vulling. Trae Lyx Hardwax
Metallic is leverbaar met
aluminium of brons effect.
Trae Lyx Hardwax Metallic
heeft een hoge chemische
en mechanische weerstand en is eenvoudig
te onderhouden.

Aluminium

Boenpads

Trae Lyx Parketolie is een
professionele oplosmiddelarme voedende olie
voor onbehandeld kurk en
hout binnenshuis.
Trae Lyx Parketolie
impregneert, beschermt
en is vuil- en water
afstotend.

Trae Lyx Boenpads voor
een perfect geoliede vloer.
Met de Trae Lyx Boenpads
wordt teveel gebruikte
olie opgenomen of verder
over de vloer verdeeld. Het
is het ideale hulpmiddel
om de olie in te wrijven en
daarna uit te boenen. Voor
synthetische oliën worden
de bruine pads gebruikt en
voor de watergedragen
oliën worden de witte pads
gebruikt. De pads hechten
goed op de padhouder.

Brons

Aluminium als extra laag over Trae Lyx KLEURBEITS
Zwart (2531) en Kastanje (2536).

Verkrijgbaar in
750 ml

Een combinatie van een
voorgekleurde ondergrond
met Trae Lyx Hardwax
Metallic levert verrassende
resultaten op. Uw eigen
keuze van kleuren geeft de
vloer een personal touch.
Als onderlaag kan het hout
eerst gekleurd worden
met Trae Lyx Rustieke
Loogbeits of de Trae Lyx
Kleurbeits uit het
lakprogramma.

Parketolie

Brons als extra laag over Trae Lyx KLEURBEITS
Zwart (2531) en Kastanje (2536).

Parketolie

Verkrijgbaar in
750 ml en 2,5 l

Pads per set van 5 stuks.
Houder per stuk
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Eco
Reinigingsmiddel

Onderhouds
middelen

Voor olie- en waxvloeren

Voor gelakte vloeren

Trae Lyx Eco Reinigings
middel is een laagschuimend reinigingsmiddel
voor het reinigen van
oppervlakken die met olie
of (hard)wax uit het Trae
Lyx olie-assortiment
behandeld zijn. Dit eco
reinigingsmiddel is zowel
geschikt voor natte
reiniging als sprayreiniging. De vloerreiniger
verwijdert snel en moeiteloos alle vervuiling en
droogt streeploos op. Trae
Lyx Eco Reinigingsmiddel
is krachtig, huidvriendelijk,
zuinig in gebruik en heeft
een aangename frisse
geur.

Omdat een goed onderhoud van uw parket,
houten vloeren of kurkvloeren belangrijk is voor
de levensduur, levert
Trae Lyx voor dit doel
hoogwaardige
onderhoudsproducten.
Wanneer u deze regelmatig gebruikt dan is de
gelakte vloer eenvoudig te
reinigen. Bovendien blijft
de vloer daarmee in de
juiste staat voor een
volgende lakbeurt. Alle
Trae Lyx Onderhoudsmiddelen zijn op elkaar
afgestemd. Bij de samenstelling is rekening
gehouden met het milieu
en ontlasten dit zoveel
mogelijk. De PH-waarde is
neutraal en de alkaliteit is
minimaal.

Voorzien van het Europees
Ecolabel.

Trae Lyx onderhouds
middelen zijn leverbaar als:
Vloerpolish (mat en glans)
Polishverwijderaar
Onderhoudsmiddel
Spray & Clean (ook voor
meubels) en
Onderhoudsmiddel
Naturel.
Verkrijgbaar in
1000 ml

Maak de juiste keuze tussen olie of lak met de
KEUZEHULP VOOR DE AFWERKING VAN
VLOEREN, WANDEN EN MEUBELS

11

www.traelyx.nl/keuzehulp

Ga voor het complete assortiment Trae Lyxproducten naar www.traelyx.nl
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PearlPaint Group
Postbus 2365
8203 AH Lelystad

Tel. +31(0)320 - 28 53 57
info@pearlpaintgroup.com
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