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Een NATUURlijke
parketvloer 

Onbehandelde look 
Het systeem dat hiervoor wordt ingezet, is het Pallmann laksysteem 

bestaande uit de 2-componenten parketlakken Pall-X Pure en Pall-X Zero. 

Beide transparante parketlakken. De eerste lak zorgt voor de natuurlijke, 

lichte kleur van de vloer, de tweede lak - Pall-X Zero - zorgt met haar unieke 

receptuur voor de matte uitstraling. Samen zorgt dit voor de onbehandelde 

look van de vloer. 

IJzersterk en natuurlijk 
Het laksysteem bestaat uit drie lagen, waarbij afhankelijk van de wens van 

de klant, gekozen kan worden voor één of twee lagen Pall-X Pure en één of 

twee lagen Pall-X Zero. Zeker is dat de klant een ijzersterkte afwerking 

uitkiest, die niet vergeelt én een heel andere uitstraling heeft dan de alom 

bekende en traditionele parketvloeren. Zo heeft de klant de voordelen van 

een parketlak én toch de gewenste matte, onbehandelde en natuurlijke 

uitstraling. 

Waar een traditionele parketlak of olie door de watergedragen bestanddelen 

automatisch een donkere kleur geeft aan een parketvloer, heeft Pallmann een uniek 

laksysteem ontwikkeld waarbij deze donkere kleur niet naar boven komt. Zo krijgt de 

vloer een onbehandelde look en blijft het natuurlijke karakter de boventoon voeren. 



PALL-X PURE PALL-X ZERO

Verbruik ca. 80 ml/m² ca. 80 ml/m²

Verpakking 1 liter en 5,5 liter set 1 liter en 5 liter set 

Verwerkingstijd ca. 60 min ca. 2 uur

Schuurbaar na ca. 5 - 24 uur * na ca. 12 - 24 uur *

Overlakbaar na ca. 5 - 24 uur * na ca. 12 - 24 uur *

Glansgraad Extreem mat Extreem mat 

*  Speel met de kleur en glansgradatie: Pall-X Zero kan ook vervangen worden door onze bewezen,  
ijzersterke 2-componenten parketlak Pall-X98 (Mat of Halfmat).

* Raadpleeg voor meer informatie het actuele productblad op www.pallmann.nl 
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Speel met de uitstraling van de vloer!

Met de watergedragen parketlakken Pall-X Pure en Pall-X Zero bereik je hoe dan ook de 

bekende, onbehandelde uitstraling. Bepaal zelf de uitstraling van de vloer door te spelen met 

de twee laatste laklagen. De lak Pall-X Pure zorgt voor het onbehandelde en lichtkleurige effect.  

Deze lak wordt ingezet als grondering en kan daar bovenop ook als eerste laklaag worden 

aangebracht, voor een nóg lichtere vloer. Tevens kan je spelen met de laatste laklaag en 

glansgradatie voor de uiteindelijke uitstraling van de vloer.

DE TECHNISCHE 
VOORDELEN

 + 100% watergedragen

 + 100% oplosmiddelvrij

 + EC1 R Plus / Zeer emissie-arm 

 + UV-bestendig 

 + Hoog vastestofgehalte

 + Gemakkelijk te verwerken

Onbehandelde look:

Licht
Onbehandelde look:

Nóg lichter

PALL-X PURE PALL-X PURE
1e laag
Grondering

PALL-X ZERO* PALL-X PURE
2e laag
Lak

PALL-X ZERO* PALL-X ZERO*
3e laag
Afwerking

+ Natuurlijke en onbehandelde uitstraling 

+ IJzersterke bescherming 

+ Geen glansstrepen

+ Geen vergeling 

+ Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten

+ Extreem slijtvast 

+ Ook geschikt voor gebruik in de industriële sector

+ Uitermate goed bestand tegen zware 

mechanische- en chemische belasting

+ Eenvoudig in onderhoud

+




