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Nová řada laků a olejů KIESEL Ki
se postará o zachování
přírodního vzhledu Vaší podlahy.

ZVÝRAZNĚTE
PŘIROZENOU KRÁSU PODLAHY
NAŠIMI BAREVNÝMI OLEJI
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Zobrazené barevné tóny nejsou závazné, odchylky barvy jsou možné.
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Parketová podlaha.
Nechte vstoupit přírodu do Vašeho bytu.

Ochrana parket i životního
prostředí a přírody.
S naším sortimentem pro ošetřování a čištění parket nejen
ochráníte Vaši parketovou podlahu, ale také aktivně
přispějete k ochraně životního prostředí a přírody. Naše laky a
oleje jsou optimalizovány pro nejmenší možné emise škodlivin
do prostoru místnosti a jsou koncipovány tak, aby se při jejich
výrobě spotřebovalo co možná nejméně neobnovitelných
surovin. Přírodní materiál dřevo se tak chrání způsobem, který
je šetrný k životnímu prostředí a jeho účinek je dlouhodobý.

Těžko bychom hledali nějaký jiný
materiál, který působí tak osobitě a
utváří příjemnou atmosféru prostoru,
jako je dřevo. Rozhodnutí pro parkety
je rozhodnutí pro mimořádnou
kvalitu bydlení a prostoru, ve kterém
žijete. Při dodržení jednoduchých
zásad o péči a čištění vydrží parkety
po celý život.
Díky našemu programu laků, olejů a
výrobků pro péči o parkety
přispíváme k udržitelnému používání
parket. Vytváříme perfektní
předpoklady k trvalému zážitku z
přírodní podlahy. Položit parkety,
ošetřit je a po celý život si je užívat.
Dřevo je hmota, která žije, dýchá a
pracuje. To činí parketové podlahy
nezaměnitelné s jinými materiály.
Uživatel má přitom možnost
svobodně se rozhodnout. Dřevěné
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podlahy existují v širokém spektru
variant – od světlého buku, přes
rustikální dub až k tmavému wenge
nebo ušlechtilému týku. Se všemi
těmito dřevinami vždy vstupuje do
interiéru bytů jedinečný půvab podle
Vašeho vkusu a požadavků.
Pro trvalé uchování jedinečnosti
každé parketové podlahy je rozhodující správný výběr výrobků pro jejich
ošetřování a čištění. Náš sortiment
výrobků pro ošetřování a čištění
parket zdůrazňuje optické a dotekové vlastnosti dřeva a je perfektním
základním kamenem pro trvalý
zážitek z přítomnosti přírody ve
Vašem bytě.
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TMELENÍ PARKET A ZÁKLADOVÝ NÁTĚR
KiKitt No. 1

Nejlepší ochrana přírodní
atmosféry v místnosti.
Dřevo je živý materiál. Spáry nebo drobné nedokonalosti ve
dřevě lze snadno a spolehlivě vyrovnat parketovým tmelem.
Základní uzavírací nátěr optimálně ochrání přírodní charakter
a působení dřeva na atmosféru v místnosti.

Giscode W2+

Roztok na bázi vody pro spárování parket
• kratší doba schnutí
• dobře brousitelný
• dobře vyplňuje spáry
• nezatěžuje okolí zápachem
• nehrozí nebezpečí vzplanutí
• dlouhá doba zpracovatelnosti

5 litrů plastové kanystry
Číslo výrobku: 52001

Spotřeba:
přibližně 50–80 ml/m2, popř. cca 13–20 m2/litr.
Podle druhu a množství spár a savosti dřeva se může
spotřeba výrazně zvýšit.

KiKitt No. 2

Giscode G2+

Roztok na bázi rozpouštědel pro spárování parket
• velmi rychle schne
• dobře brousitelný
• dobře zaplňuje spáry
• obsahuje rozpouštědla
• snadno zpracovatelný
• malá spotřeba

5 litrů plechové obaly
Číslo výrobku: 52002

Spotřeba:
přibližně 50 ml/m2; popř. cca 20 m2/litr.
Podle druhu a množství spár a savosti dřeva se může
spotřeba výrazně zvýšit.

KiGrund No. 1

Základový nátěr na bázi vody nanášený válečkem
• minimalizuje tendenci ke slepování bočních stran parket
• izoluje látky obsažené v dřevní hmotě
• dobrá plnivost
• zvýrazňuje kresbu dřeva a jeho příjemný vzhled
• zabraňuje výkvětům a výronům ve dřevní hmotě
• vhodný i pro exotické dřeviny a pařený dub

Giscode W3+

3 x 5 litrů plastové kanystry
Číslo výrobku: 52003

Spotřeba:
přibližně 100 ml/m2; popř. 10 m2/litr.
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UZAVÍRACÍ NÁTĚRY A LAKOVÁNÍ PARKET
KiLack No. 5

Přírodní vzhled.
Užívejte si přírodní materiál.
Parkety propůjčují každé místnosti útulnou atmosféru.
Důležitou roli přitom hraje typický přírodní vzhled a působení
dřeva. Naše laky tento zážitek umocňují v každé oblasti
každodenního života. Z čísla, které je součástí názvu laku, lze
vyčíst třídu namáhání, pro který je lak určen: od standardního
přes střední namáhání v průmyslových aplikacích, až po
nejvyšší nároky.

Giscode W2+

Polyuretanovo-akrylátový uzavírací lak na parkety
• stupeň lesku polomat
• pro normálně až silněji namáhané podlahy v bytové výstavbě
• velmi dobře se rozlévá
• odolný proti stopám podrážek bot
• malá spotřeba materiálu

3 x 5 litrů plastové kanystry
Číslo výrobku: 52005 Halbmatt

Spotřeba:
cca 100 ml/m2; popř. přibližně 7–10 m2/litr při nanášení
válečkem a 30–35 ml/m2 nebo 30–35 m2/litr při nanášení
stěrkou.

KiLack No. 7

Giscode W2+

Polyuretanovo-akrylátový uzavírací lak na parkety
• stupeň lesku polomat / mat
• pro silněji namáhané podlahy
• velmi dobře se rozlévá
• odolný proti stopám podrážek bot
• díky optimalizovanému průběhu zasychání nejsou
patrné přesahy ve vrstvě laku

3 x 5 litrů plastové kanystry
Číslo výrobku: 52007 polomat
Číslo výrobku: 52008 mat

Spotřeba:
cca 100 ml/m2; cca. 7–10 m2/litr při nanášení válečkem,
a cca 30–35 ml/m2, popř. 30–35 m2/litr při nanášení stěrkou.

KiLack No. 9

Giscode W2/DD+

Dvousložkový polyuretanový uzavírací lak na parkety
• stupeň lesku polomat / extramat / nově: „přírodní"
• pro nejvíce namáhané podlahy
• extrémně odolný proti oděru
• vhodný také pro dřevěná schodiště
• lakovanou podlahu možno používat již za 1 den
• bezpečnost proti uklouznutí až R 10
Spotřeba:
cca 100 ml/m2; cca 7–10 m2/litr při nanášení válečkem
a 30–35 ml/m2, popř. 30–35 m2/litr při nanášení stěrkou.

3 x 5 litrů kombinované obaly
(3 x 4,5 litru plastové kanystry
+ 3 x 0,5 l plastové obaly)
Číslo výrobku: 52009 polomat
Číslo výrobku: 52010 extramat
Číslo výrobku: 52011 natur

KiLack Additiv R10

Přísada pro zvýšení bezpečnosti lakovaných podlah proti uklouznutí
• zvyšuje stupeň bezpečnosti proti uklouznutí na R 10
• splňuje požadavky normy DIN 51130
• v kombinaci s KiLack No. 9 „extramat" při poslední
vrstvě laku

200 g plastové obaly
Číslo výrobku: 52060

Spotřeba:
poměr míchání 25:1
(Kmenový výrobek : přísada pro zvýšení protiskluzu).
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OLEJOVÁNÍ A VOSKOVÁNÍ PARKET
KiOil Color

Nadechněte se.
Jako Vaše dřevěná podlaha.
Po ošetření parketovým olejem může dřevo i nadále volně
dýchat. Stáváte se tím vlastně přirozeným partnerem podlahy.
Oleje na dřevěné podlahy bez obsahu rozpouštědel na bázi
obnovitelných surovin dokonale doplňují přírodní obraz
podlahy. Naše výrobky, které odpuzují vodu a nejsou citlivé na
nečistoty, zajišťují optimální ochranu podlahy.

Giscode Ö40

Barevný impregnační olej na parkety
• velký výběr moderních barevných tónů
• proniká hluboko do struktury dřeva
• na bázi přírodních olejů z obnovitelných surovin
• výroba je šetrná k životnímu prostředí
• lze použít i s reaktivní přísadou KiOil Additiv
• nízká spotřeba
Spotřeba:
mezi 20 g/m2 až 50 g/m2, podle typu zpracovávané dřeviny.
U savých a velmi savých dřevin může spotřeba dosáhnout
80–100 g/m2, může se lišit i podle způsobu položení a
druhu dřeva.

1 litr plechové nádoby
Číslo výrobku: 52020 přírodní
Číslo výrobku: 52021 dub
Číslo výrobku: 52022 teak
Číslo výrobku:
52023 rustik. dub
Číslo výrobku: 52024 wenge
Číslo výrobku:
52025 krém. bílá
Číslo výrobku: 52026 platina
Číslo výrobku: 52027 šedá
Číslo výrobku: 52028 černá
Číslo výrobku:
52029 žlutá Kiesel
Číslo výrobku:
52030 meruňka
Číslo výrobku: 52031 oceán
Číslo výrobku:
52032 fjord modrá
Číslo výrobku:
52033 flamengo

KiOil HO

Impregnační olej na parkety bez obsahu rozpouštědel pro rozleštění padem
• zvýrazňuje přírodní charakter dřeva
• proniká hluboko do struktury dřeva
• na bázi přírodních olejů z obnovitelných surovin
• výroba je šetrná k životnímu prostředí
• snadno zpracovatelný
• lze použít i s reaktivní přísadou KiOil Additiv

Giscode Ö10+

1 litr plechové nádoby
Číslo výrobku: 52006

Spotřeba:
mezi 20 g/m2 až 50 g/m2, podle typu zpracovávané dřeviny.
U savých a velmi savých dřevin může spotřeba dosáhnout
80–100 g/m2, může se lišit i podle způsobu položení a
druhu dřeva.

Barevný vzorník olejů
KiOil Color naleznete
na přeložené obálce
katalogu.
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OLEJOVÁNÍ A VOSKOVÁNÍ PARKET
KiOil WO

Giscode Ö60

Tvrdý voskový olej pro nanášení válečkem
• odpuzuje vodu
• není citlivý na nečistoty
• nová, vylepšená verze
• rychle schnoucí
• protiskluzové vlastnosti podle DIN 51130 / R9 až R 11
• vysoký podíl sušiny
• také s možností reaktivní přísady KiOil Additiv

5 litrů plechové obaly
Číslo výrobku: 52004

Spotřeba:
cca 40–60 g/m2 při nanášení válečkem.

KiOil Additiv

Reaktivní přísada
• umožňuje vyšší namáhání podlahy
• zvyšuje životnost podlahy
• zvyšuje odolnost podlahy proti oděru
• vhodná také pro exotické dřeviny a pařený dub
• vhodná pro KiOil WO, KiOil HO, KiOil Color, KiOil Care
a KiOil Outdoor

500 ml plastová lahvička
Číslo výrobku: 52046
100 ml plastová lahvička
Číslo výrobku: 52047

Spotřeba:
poměr míchání 10:1 (kmenová složka : reaktivní přísada).
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OLEJ PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU
KiOil Outdoor

Pod širým nebem,
ve spojení s přírodou.
V současné době jsou trendem i dřevěné podlahy pod širým
nebem. Na balkónech, terasách nebo ve venkovních lázních
vzbuzují touhu po přírodě. Dejte této jedinečné kombinaci
výrazný obrys pomocí vhodného oleje pro venkovní použití.
Při správném ošetřování si zajistíte dlouhodobý zážitek z
přírodního materiálu, i když se nachází ve venkovním
prostředí. Olejované dřevo může reagovat na změny prostředí,
současně je chráněno před negativními vlivy slunečního
záření, povětrnosti a změn teplot.

Giscode Ö60

Olej na terasy a zahradní nábytek
• snadno zpracovatelný
• proniká do hloubky struktury dřeva
• na bázi přírodních obnovitelných surovin
• možnost použití s reaktivní přísadou KiOil Additiv
• vysoká ochrana proti UV záření
Spotřeba:
1. nátěr cca 40–70 ml/m2
2. nátěr cca 30–50 ml/m2
Spotřeba se může výrazně lišit v závislosti na druhu dřeva,
jeho savosti a předchozím ošetření.

1 litr plechové nádoby
Číslo výrobku: 52040 klasik
Číslo výrobku: 52041 pinie
Číslo výrobku: 52042 teak
Číslo výrobku: 52043 palisandr
Číslo výrobku: 52044 bílá
Číslo výrobku: 52045 šedá

Barevný vzorník olejů
KiOil Outdoor naleznete
na přeložené obálce
katalogu.
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ČISTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ PARKET
KiClean

Perfektní čištění.
Aby dřevěná podlaha žila déle.
Dřevěné podlahy vyžadují pozornost. Přírodní atmosféra,
perfektní vzhled a prožitek ze dřeva jako přírodního materiálu
závisí na správně zvoleném ošetřování a čištění podlahy. Náš
sortiment čistících prostředků je dokonale sladěn s
potřebami Vaší podlahy a umožní každé parketě, aby dlouho
zářila čistotou.

Koncentrát na čištění parket
• formule pro uvolnění nečistot účinně odstraňuje špínu
• velmi rychle schnoucí
• pH neutrální
• hygienický
• pro parkety lakované uzavíracím lakem a olejované parkety
• na povrchu parket nevytváří vrstvu

Giscode GU50 (koncentrát)
GU40 (zředěný)

10 x 1 litr plastové láhve
Číslo výrobku: 52051

Spotřeba:
25 ml KiClean na 5 litrů vody;
silně znečištěné plochy: 50 ml KiClean na 5 litrů vody .

KiSuperclean

Základní čistič silně znečištěných povrchů
• pro základní čištění podlah:
dřevěné podlahy, PVC a CV krytiny, linoleum a dlažba
• vhodný pro důkladné odstranění zbytků starých
ošetřovacích a mycích prostředků z podlahy
• účinně odstraňuje špínu z podlahy
• použití v interiéru i v exteriéru

Giscode GU50

10 x 1 litr plastové láhve
Číslo výrobku: 52054

Spotřeba:
podle míry znečištění – neředěný,
případně 300 ml KiSuperclean na 10 litů vody.

KiLackPolish

Čistící a ošetřovací prostředek pro parketové podlahy lakované
uzavíracím lakem a KiOil WO
• mimořádně silný protiskluzový účinek
• pro prvotní i plné ošetřování parket
• hedvábný mat
• možno použít i pro PVC a linoleum
• pro parkety a dřevěné podlahy lakované uzavíracím lakem
• pro korkové podlahy lakované uzavíracím lakem a KiOIL WO
• vytváří ochrannou vrstvu

Giscode GE10

10 x 1 litr plastové láhve
Číslo výrobku: 52050

Spotřeba:
prvotní a plné ošetření: 30–40 ml/m2,
průběžné ošetření: 200–300 ml KiLack Polish na 8–10 litrů
vody, pH cca 7,5, neředěný přípravek pH cca 8,5.

14 I Sortiment laků a olejů KIESEL Ki

Sortiment laků a olejů KIESEL Ki I 15

ČISTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ PARKET
KiOil Polish

Prostředek pro čištění a ošetřování olejovaných parket
• pro prvotní ošetření parket i úplnou péči o parkety
• pro udržovací péči o parkety
• silný účinek
• vhodný pro KiOil HO
• vhodný pro KiOil Color

Giscode GE10

10 x 1 litr plastové láhve
Číslo výrobku: 52052

Spotřeba:
neředěný cca 30–40 ml/m2,
udržovací péče o parkety ředit 100–150 ml KiOil Polish
na 5 litrů vody.

KiOil Care

Ošetřovací olej na olejované parkety pro rozleštění
• pro olejované parkety a dřevěné podlahy
• pro ošetřování a základní čištění podlahy
• použití pouze v interiéru
• připraven k okamžitému použití
• vhodný pro KiOil HO
• vhodný pro KiOil Color
• také s možností reaktivní přísady KiOIL Additiv
Spotřeba:
použití pouze neředěný 5–20 ml/m2 popř. 50–200 m2/litr,
udržovací péče o znečištěné podlahy 100-120 ml/m2.
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Giscode Ö60

10 x 1 litr plechové nádoby
Číslo výrobku: 52053
Číslo výrobku: 52055 natur

