
OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 
2K-Lakier parkietowy

NOWA FARBA DO DREWNA SUROWEGO

WIDEO

Prezentacja

https://www.oli-lacke.de/produkte/produkt/oli-aqua-authentic-5130-i-2k-parkettsiegel/
https://youtu.be/ug-EOuslGfM


PRAWDZIWIE NATURALNY WYGLĄD I AKSAMIT W DOTYKU

 Nazwą produktu »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2K-Lakier parkietowy« nawiązujemy do właściwości parkietu, 
aby nadać podłodze zadziwiająco autentyczny wygląd surowego drewna. Dwuskładnikowy lakier do parkietów w ogóle 
nie powoduje ożywienia drewna i nie zdradza ani pod względem optycznym ani dotykowym jego powłoki lakierniczej. 
Powierzchnia jest wytrzymała mechanicznie i wyjątkowo matowa, a jej połysk nie przekracza 5%. Dzięki znacznemu 
postępowi w dziedzinie wodnych dyspersji poliuretanowych, możliwe było optymalne wkomponowanie środka matującego 
w strukturę molekularną wiązań lakierniczych. Środek matujący rozprasza światło, dzięki czemu efekt matowej powierzchni 
jest jeszcze bardziej intensywny. Powierzchnia jest bardzo przyjemna w dotyku i wyjątkowo odporna na zabrudzenia i odciski 
palców. Jest również odporny na żółknięcie i znacznie bardziej wytrzymały na zarysowania niż wiele  porównywalnych 
powłok parkietowych. Czysta elegancja przemawia szczególnie do osób zorientowanych na stylistykę, które chcą wyjątkowo 
naturalnego wykończenia podłogi parkietowej.

 AUTHENTIC OPTICS AND HAPTICS: With »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2c-parquet sealer« comes a new 
raw-wood-effect on wooden floors. Even the name itself suggests that it gives the floor an amazingly authentic finish. The 
two-component parquet sealer does not change the colour of the wood at all and shows optically or haptically hardly any 
lacquer coat. The surface scores with mechanical robustness and with a gloss level of less than 5% it is exceptionally matt. 
Thanks to considerable progress in the field of aqueous polyurethane dispersions, it was possible to optimally integrate 
the matting agent into the molecular structure of the paint binder. The matting agent scatters the light so that the dull matt 
effect is further enhanced. The surface is extremely resistant to dust and fingerprints. It is also resistant to yellowing and 
much more scratch-resistant than many comparable parquet finishes. The puristic elegance appeals particularly to design-
oriented people who want an amazingly natural seal for their parquet floor.

Każdy, kto dotknie powierzchni szybko zdaje sobie sprawę, że OLI-AQUA AUTHENTIC podkreśla wysoką jakość parkietu.

https://www.oli-lacke.de/pl/produkty/produkt/oli-aqua-authentic-5130-i-2k-lakier-parkietowy/
https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-authentic-5130-i-two-component-parquet-sealer/


OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I  2K-Lakier parkietowy
NIEOŻYWIAJĄCY ULTRAMATOWY 2K LAKIER Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA 
NA BAZIE WODNEJ DYSPERSJI POLIURETANOWEJ DO PODŁÓG I PARKIETÓW 
DREWNIANYCH ORAZ KORKOWYCH O WYSOKICH WYMAGANIACH DO 
STOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.
• Naturalna i aksamitna w dotyku struktura.
• Nie powoduje ożywienia drewna, zachowuje oryginalny kolor jak w stanie pierwotnym.
• Ultramatowy wygląd – stopień połysku poniżej 5%
• Kompletny 3-warstwowy system bez podkładu
• Produkt budowlany sprawdzony na emisję zgodnie z przepisami DIBt (w trakcie badań), 

DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek), DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)
• Wielkości pojemników: 5 litrów (utwardzacz 250 ml)

OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I  2c-Parquet Sealer
ULTRA-MATT 2C WATER-BASED PARQUET SEALER WITH A RAW-WOOD-EFFEKT. 
FOR HEAVY TRAFFIC PARQUET AND WOODEN FLOORS, INDOOR APPLICATION.
• Authentic optics and haptics
• No changing of the original colour of the wood – as in raw state
• Ultramatt optics – gloss level below 5%.
• 3-coats full construction without primer with 100 g/m²
• DIBt-certified, DIN EN 71-3 (suitable for toys) , DIN 53160 (resistant to saliva and 

perspiration) 
• Container sizes: 5 litres (hardener 250 ml)

więcej informacji

more details...

Prezentacja wideo
Film jest dostępny na stronie 
www.ol i - lacke.de/pl /mediathek
lub przez zeskanowanie pokazanego 
kodu QR.

appl icat ion v ideo
The video is available at 
www.ol i - lacke.de/en/mediathek 
or by scanning the displayed QR code.

https://www.oli-lacke.de/pl/produkty/produkt/oli-aqua-authentic-5130-i-2k-lakier-parkietowy/
https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-authentic-5130-i-two-component-parquet-sealer/
https://www.oli-lacke.de/pl/produkty/produkt/oli-aqua-authentic-5130-i-2k-lakier-parkietowy/
https://www.oli-lacke.de/pl/produkty/produkt/oli-aqua-authentic-5130-i-2k-lakier-parkietowy/
https://www.oli-lacke.de/pl/mediathek/
https://www.youtube.com/watch?v=-OELdvdnlk0
https://www.youtube.com/watch?v=-OELdvdnlk0
https://www.youtube.com/watch?v=d_gzA2HsETw&t=


PRAKTYCZNY W UŻYCIU
 »OLI-AQUA AUTHENTIC« zasadniczo nie różni się wyglądem od struktury tradycyjnego dwuskładnikowego 
lakieru do parkietu. Bezpośrednio przed użyciem do lakieru jest dodawany utwardzacz OLI-AQUA 13.2 w stosunku 20:1 
w celu zainicjowania reakcji wiązania sieciowego. Żywotność 3 godziny jest również praktyczna i pomyślana dla dużych 
powierzchni. Lakier ma bardzo dobrą zdolność wypełniającą i może być nakładany równomiernie w trójwarstwowym 
systemie wałkiem po 100 g/m² na warstwę. W celu uzyskania idealnego efektu powierzchni, przed nałożeniem ostatniej 
warstwy lakieru należy przeprowadzić szlifowanie międzywarstwowe. Po całkowitym utwardzeniu lakier na bazie wody 
tworzy szczelną powłokę o bardzo dużej twardości. Dzięki temu drewno jest wyjątkowo odporne na działanie czynników 
mechanicznych i zabezpieczone przed działaniem wilgoci. Dzięki temu może być nawet stosowany na często użytkowanych 
parkietach w obiektach handlowych, takich jak restauracje, przedszkola i szkoły. Nadaje się szczególnie do drewna 
dębowego oraz jasnych,  miękkich i twardych gatunków drewna wewnątrz pomieszczeń.

 EASY TO PROCESS: In principle, the application of the »OLI-AQUA AUTHENTIC« does not differ from that of 
a conventional two-component parquet sealer. Immediately before application, the parquet sealer has to be mixed with 
»OLI-AQUA Hardener 13.2« in a ratio of 20:1. The pot life of 3 hours is also practical for large surfaces. The sealer has a 
very good filling capacity and can be applied evenly in three roller coats with 100 g/m² each. In order to achieve a perfect 
surface result, an intermediate sanding should be carried out before applying the last sealing coat. After complete curing, 
the water-based parquet sealer forms a dense film with a very high surface hardness. This makes the wood extremely 
resistant to mechanical influences and moisture penetration. This is why the seal can even be used on heavily frequented 
parquet floors in commercial areas such as restaurants, kindergartens and schools. It is particularly suitable for oak and 
light-color soft- and hard woods for indoors.

https://www.oli-lacke.de/pl/produkty/produkt/oli-aqua-authentic-5130-i-2k-lakier-parkietowy/
https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-authentic-5130-i-two-component-parquet-sealer/


UDOKUMENTOWANY I 
ZATWIERDZONY
 »OLI-AQUA AUTHENTIC« z zawartością 
lotnych związków organicznych (LZO) poniżej 3% 
jest bardzo przyjazny dla środowiska i bezpieczny w 
użytkowaniu. Wodorozcieńczalny lakier do parkietów 
spełnia wymogi klasyfikacji GISCODE W2/DD+, jest 
zgodny z dyrektywami EU-Dekopaint  i jest produktem 
budowlanym zatwierdzonym przez Niemiecki Instytut 
Techniki Budowlanej (DIBt). Produkt jest zgodny 
z najnowszym stanem techniki nakładania powłok 
i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 
spełnia wymogi normy DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo 
zabawek) i jest odporny na ślinę i pot zgodnie z normą 
DIN 53160. 

 VERY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY: 
With a VOC-content of less than 3% is »OLI-AQUA 
AUHTENTIC« very environmentally friendly and 
ensures a healthy living environment. The water-based 
parquet sealer conforms to EU-Decopaint-directives 
and is a building product approved by the German 
Institute for Building Technology (DIBt). The product 
complies with the latest state of coating technology and 
environmental legislation and complies with DIN EN 
71-3 (suitable for toys) and is saliva- and perspiration-
resistant in accordance with DIN 53160.

PIELĘGNACJA & CZYSZCZENIE
 
 Kurz i luźne zabrudzenia można łatwo usunąć na sucho za pomocą 
miotły, odkurzacza lub mopa. Trudniejsze do usunięcia zabrudzenia dają 
wyczyścić za pomocą środka do czyszczenia parkietu »OLI-AQUA CARE 
15.94«. Wystarczy po prostu dodać odrobinę pielęgnacji myjącej do wody, 
przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia - 
gotowe. Do wstępnej pielęgnacji i okresowego odświeżania podłogi polecamy 
»OLI-AQUA POLISH 15.95« w wersji „matowej”, który nierozcieńczony jest 
nakładany na dokładnie oczyszczoną podłogę równomiernie cienką warstwą 
za pomocą łasiczki lub szerokiego mopa.

 
 EASY-TO-MAINTAIN: Dust or loose dirt is simply removed with a 
broom, vacuum cleaner or a dry mop. Sticky dirt can be removed quickly with 
the parquet wipe care »OLI-AQUA CARE 15.94«. Simply add some wipe 
care to the water, wipe the surface with a damp cloth and allow to dry - done. 
For initial care and for the refreshment, we recommend »OLI-AQUA POLISH 
15.95« in »Matt«, which is applied undiluted and as an evenly thin film to the 
thoroughly cleaned floor, applying with a wiping weasel or a wide mop.

https://www.oli-lacke.de/pl/produkty/produkt/oli-aqua-authentic-5130-i-2k-lakier-parkietowy/
https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-authentic-5130-i-two-component-parquet-sealer/
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https://www.oli-lacke.de/pl/produkty/produkt/oli-aqua-care-1594-i-pielegnacja-myjaca-do-parkietu/
https://www.oli-lacke.de/pl/produkty/produkt/oli-aqua-polish-1595-i-pielegnacja-do-parkietu/
https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-care-1594-i-parquet-wipe-care/
https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-polish-1595-i-basic-parquet-care/
https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-polish-1595-i-basic-parquet-care/
https://www.oli-lacke.de/pl/produkty/produkt/oli-aqua-polish-1595-i-pielegnacja-do-parkietu/
https://www.oli-lacke.de/pl/produkty/produkt/oli-aqua-care-1594-i-pielegnacja-myjaca-do-parkietu/


OLI-NATURA Scandic-Oil

Nieożywiający olej z efektem surowego 
drewna na bazie wodnej do podstawowego 
wykańczania podłóg drewnianych, schodów i 
mebli o normalnych wymaganiach wewnątrz 
pomieszczeń.

Nr art.: A04356 
Pojemnik: 1 L, 5 L

Neutral water-oil-combination for an invisible 
treatment of floors, stairs and furniture made of 
wood. For interior with normal use. For painting 
and rolling.
Item No.: A04356
Container: 1 L, 5 L

Wskazówki: 
Należy pamiętać, że niektóre produkty przedstawione w broszurze nie są dostępne u niektórych 
sprzedawców detalicznych. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem za 
pośrednictwem www.oli-lacke.de.
Oli Lacke nieustannie pracuje nad poprawą właściwości, stosowania i wytwarzania produktów, aby 
możliwe było ich  udoskonalanie. Chociaż dokumentacja jest regularnie aktualizowana, informacje 
zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie. Kolory pokazane tutaj mogą różnić się od rzeczywistego 
produktu ze względu na ograniczenia procesu drukowania.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub działem obsługi klienta Oli.

Oli Lacke GmbH, Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau / Niemcy, info@oli-lacke.de,  
Fon +49 (0)37208 84-246, www.oli-lacke.de
Zastrzega się zmiany i powstałe błędy: Stan na luty 2019 // Zdjęcia: Oli Lacke GmbH, istock, Fotolia

Note: 
Please note that some products shown in the brochure are not available at some dealers. In this case, 
please contact the manufacturer via www.oli-lacke.de.
Oli Lacke is constantly working on improving the properties, processing and manufacturing of the 
products so that changes can be made. Although the documentation is regularly updated, the 
information contained in this brochure may be subject to change.
The colors shown here may be subject to the limitations of the printing process and may differ from the 
actual product.
For more information, contact your dealer or Oli Customer Care. 
Oli Lacke GmbH, Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / Germany, info@oli-lacke.de,  
Phone +49 (0)37208 84-325. www.oli-lacke.de
Changes and errors excepted: Status Feb 2019 // Photo credits: Oli Lacke GmbH, istock, Fotolia

OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2K-Lakier 
parkietowy

Ultramatowy, dwuskładnikowy lakier do par-
kietów w ogóle nie powoduje ożywienia drewna 
i nie zdradza ani pod względem optycznym ani 
dotykowym jego powłoki lakierniczej. Nadaje 
nowy trend efektu surowego drewna na podło-
gach drewnianych. Dwuskładnikowy lakier z 
efektem surowego drewna do mocno zużytych  
parkietów w domu. Do przetworzenia w kole-
jności zamówienia. Stosunek mieszania 20:1

Nr art.:   
Pojemnik:

A04573 
5 L

Utwardzacz: 
Pojemnik:

A00699 
250 ml

OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2K-Lakier z efektem 
surowego drewna
Ultra-matowy, dwuskładnikowy podkład na bazie 
wody i warstwa wierzchnia z efektem surowego 
drewna do malowania natryskowego mebli i 
powierzchni schodów. Stosunek mieszania 20:1   

Nr art.:   
Pojemnik:

A04643 
5 L,10 L

Utwardzacz: 
Pojemnik:

A00699 
250, 500 ml

Ultra-matt 2c water-based parquet sealer with a 
raw-wood-effekt. For heavy traffic parquet and 
wooden floors, indoor application. Mix 20:1.  

Item no.:   
Container:

A04643 
5 L, 10 L

Hardener: 
Container:

A00699 
250, 500 ml

RODZINA Z EFEKTEM NIEOŻYWIONEGO DREWNA

Oli Lacke GmbH 
Bahnhofstraße 22 
09244 Lichtenau

 Niemcy  

www.oli-lacke.de

info@oli-lacke.de

+49 (0)37208 84-0
+49 (0)37208 84-382

www.facebook.com/olilacke
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Dystrybutor: 

Oli Lacke GmbH  
09244 Lichtenau I Niemcy
Tel.: +49 (0) 37208/84-0 
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de

mailto:info%40oli-lacke.de?subject=
http://www.oli-lacke.de
http://www.oli-lacke.de

