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Parketolie eXtra is ontwikkeld voor binnentoepassing 
op parket, vloerdelen, trappen, meubels, e.d. 
Geschikt voor de meest voorkomende zacht- en 
hardhoutsoorten als grenen, eiken, teak, azobé en 
merbau. Parketolie eXtra geeft een matte, natuurlijke 
uitstraling.  Parketolie eXtra is sneldrogend, geurarm, 
waterafstotend, niet vergelend en bestand tegen 
normaal gebruik. Parketolie eXtra laat zich makkelijk 
en snel verwerken. Eventuele beschadigingen of ge-
bruikssporen zijn eenvoudig plaatselijk bij te werken.

Trappenlak eXtra is ontwikkeld voor 
binnentoepassing op trappen. 
Geschikt voor alle zacht- en hardhouten trappen. 
Trappenlak eXtra  is een waterverdunbare 
polyurethaan acrylaathars lak met anti-slip 
werking en zeer hoge slijt- en stootvastheid. 
Trappenlak eXtra  is verkrijgbaar in blank zijdeglans 
en RAL9010 (wit) zijdeglans. 
Trappenlak eXtra is sneldrogend, geurarm, 
waterafstotend, niet vergelend en bestand tegen 
intensief gebruik. Trappenlak eXtra laat zich makkelijk 
en snel verwerken.

PARKETOLIE

PARKETLAK

MEUBELLAK

TRAPPENLAK

Mooie uitstraling en optimale bescherming
Extra snel droog
Makkelijk verwerkbaar
Eenvoudig in onderhoud

Parketlak eXtra is ontwikkeld voor binnentoepassing 
op parket, vloerdelen, deuren en betimmeringen. 
Geschikt voor alle zacht- en hardhoutsoorten als grenen, 
eiken, teak, azobé en merbau. Parketlak eXtra is een 
waterverdunbare polyurethaan acrylaathars lak met 
een zeer hoge slijt- en stootvastheid. 
Parketlak eXtra is verkrijgbaar in de glansgraden extra 
mat, zijdeglans en glans. Parketlak eXtra is sneldrogend, 
geurarm, waterafstotend, niet vergelend en bestand 
tegen intensief gebruik. Parketlak eXtra laat zich mak-
kelijk en snel verwerken. Parketolie eXtra kan over-
schilderd worden met Parketlak eXtra.,

Meubellak eXtra is ontwikkeld voor binnentoepassing 
op meubelen. Geschikt voor alle zacht- en hardhouten 
meubelen zoals tafels, kasten, stoelen en andere 
meubelen. Meubellak eXtra is een waterverdunbare 
polyurethaan acrylaathars lak met goed standvermogen 
en zeer hoge slijt- en stootvastheid. Meubellak eXtra
is verkrijgbaar in de glansgraden extra mat, zijdeglans 
en glans. Meubellak eXtra is sneldrogend, geurarm, 
waterafstotend, niet vergelend en bestand tegen 
intensief gebruik. Meubellak eXtra laat zich makkelijk 
en snel verwerken. Parketolie eXtra kan overschilderd 
worden met Meubellak eXtra.    
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eXtra Quick Dry Concept
Snelheid, gemak en eenvoud zijn tegenwoordig niet 
weg te denken uit ons leven. Daarom heeft Hermadix in 
samenwerking met WAES technologie lakken, oliën 
en onderhoudsmiddelen ontwikkeld die tegemoet 
komen aan onze huidige levensstandaard. 

De lakken, oliën en onderhoudsmiddelen zijn extra 
snel droog, makkelijk te verwerken en eenvoudig 
in onderhoud. Van professional tot doe-het-zelver, 
iedereen krijgt snel een fantastisch resultaat! 
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PARKETOLIE KLEUREN

Let op!
Deze kleuren zijn indicatief. De houtsoort, tekening van 
het hout en de hoeveelheid olie kunnen de kleur een 
enigszins andere uitstraling geven


