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AF TRÆGULVE
OG PARKET



PALLMANNGOOD FOR WOOD

PALLMANN tilbyder dig et fuldt sortiment af produkter til 

installation, renovering og vedligeholdelse af trægulve.

Vi er fagfolk med mere end 100 års erfaring og ekspertise 

som virksomhed med speciale i overfladebehandling til træ. 

Vi tilbyder skræddersyede produkter til alle aspekter af 

behandling af trægulve – fra maskiner, overfladebehandling, 

rengøring og vedligeholdelse, til klæbemiddelsystemer og 

klargøringssystemer til undergulve.

PALLMANN-serien “GOOD FOR WOOD” er en troværdig 

komplet løsning til håndværkere indenfor gulvbranchen. 

Tag et kik med indenfor her!
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1. Teknisk rådgivning
PALLMANN tilbyder trægulvsbranchen professionel, hurtig og effektiv rådgivning fra 
vores meget erfarne team. Hvis du har et spørgsmål, skal du bare ringe til os.

2. Vedligeholdelse
Et smukt trægulv ser godt ud og føles godt fra enhver vinkel. For at beholde det på den 
måde, kan du bruge vores skræddersyede systemer til efterbehandling og vedligehold.

3. Overfladebehandling
Konstant udvikling gennem det innovative ‘go-to-system’ Vi er din leverandør af 
professionelle systemer til overfladebehandling.

4. Overfladebehandling
PALLMANN’s trægulvbehandling kan håndtere de hårdeste udfordringer. Ekstrem 
modstand mod forskydningskraft, optimale arbejdstider og en høj slutstyrke adskiller
vores produkter fra konkurrenterne.

5. Fremstilling af undergulv
Et perfekt trægulv skal være sikkert fra undergulvet og op. Undergulvforberedelse er 
derfor en vigtig del af vores komplette produktsortiment. Den yderligere viden til 
enhver gulvkonstruktion leveres af vores søstermærke UZIN.

6. Maskiner og tilbehør
PALLMANN slibemaskiner til trægulv imponerer med afprøvet og testet
“Frank tec inside”. Værktøj og tilbehør, der fuldender hele sortimentet.
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OVERFLADEBEHANDLING | SPARTELMASSE

SPARTELMASSE | PALL-X ZERO FILLER
Vandbaseret opløsningsmiddelfri spartelmasse med god fyldningsevne.

VELEGNET TIL:
• slebne træ- og parketgulve 
• træklodse- og mosaikgulve
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ hurtigttørrende
+ god vedhæftning på samlinger op til ca. 1,5 mm
+ binder godt i sprækker
+ meget høj farveægthed
+ sætter sig ikke i slibematerialerne
+ opløsningsmiddelfri
+ til brug på alle træsorter (inklusiv eksotiske)

Art. nr. Emballage Forbrug/pr.lag
73173 5 l ca. 50 – 100 ml/m²

SPARTELMASSE | PALL-X KITT
Hurtigttørrende vandbaseret spartelmasse med god fyldningsevne, til spartling af huller og samlinger i trægulve. 
Blandes med slibestøv fra sidste slibning.

VELEGNET TIL:
• slebne parket- og trægulve 
• træklodse- og mosaikgulve
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ klar til blanding
+ nemt at påføre
+ god fyldeevne
+ meget hurtigttørrende
+ giver ingen farveforskel
+ god vedhæftning på samlinger op til ca. 2 mm
+ binder godt i sprækker
+  meget høj farveægthed, blandes med støv fra sidste 

slibning
+ hurtig slibbar, sætter sig ikke i slibematerialerne
+ til brug på alle træsorter (inklusiv eksotiske)

Art. nr. Emballage Forbrug/pr.lag
12732 5 l ca. 50 – 100 ml/m²

SPARTELMASSE | PALL-X FILLER
Vandbaseret fiberforstærket spartelmasse med meget god fyldningsevne. 

VELEGNET TIL:
• slebne træ- og parketgulve 
• træklodse- og mosaikgulve
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ meget hurtigttørrende
+ god vedhæftning på samlinger op til ca. 3 mm
+ binder godt i sprækker
+ meget høj farveægthed
+ sætter sig ikke i slibematerialerne
+ fiber forstærket 
+ til brug på alle træsorter (inklusiv eksotiske)

Art. nr. Emballage Forbrug/pr.lag
81108 10 l ca. 60 – 120 ml/m²

opløsningsmiddelfri



OVERFLADEBEHANDLING | PRIMER
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PRIMER | PALL-X ZERO BASE
Vandbaseret opløsningsmiddelfri 1-komponent grunder til påføring med rulle.

VELEGNET TIL:
• slebne træ- og parketgulve
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ ensartet lyst udseende
+ god til brug på meget absorberende træsorter 
+ minimerer sidebinding
+ opløsningsmiddelfri

Art. nr. Emballage Forbrug/pr.lag
73172 5 l ca. 100 ml/m²

PRIMER | PALL-X 345
Vandbaseret 1-komponent, primer til rulle- eller spartelpåføring, specielt udviklet til træsorter med højt 
garvesyreindhold (tannin) som f.eks. eg, douglas, lærk, robinia, akacie, valnød.

VELEGNET TIL:
• slebne træ- og parketgulve
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ garvesyreudtræk minimeres
+ ensartet lyst udseende
+ minimerer sidebinding

Art. nr. Emballage Forbrug/pr.lag
82476  5 l ca. 100 ml/m2

PRIMER | PALL-X 325
Vandbaseret 1-komponent grundlak til rulle- eller spartelpåføring. Særlig velegnet på højtabsorberende trægulve for 
at forhindre sidebindinger.

VELEGNET TIL:
• slebne træ- og parketgulve
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ nem påføring, god flyde- og fyldeevne
+ giver et lyst og ensartet udseende
+ stærk farveforbedring
+ minimerer sidebinding

Art. nr. Emballage Forbrug/pr.lag
13267  5 l ca. 60 – 100 ml/m2

opløsningsmiddelfri

2-KOMPONENT BONDER/HÆFTER | PALL-X 350
Vandbaseret 2-komponent polyurethan primer til brug før genlakering af lakerede eller olierede trægulve før 
overlakering.

VELEGNET TIL:
• olierede og lakerede trægulve
• brug på gulve med gulvvarme 

FORDELE:
+ hurtig tørrende
+ påføringsvenlig med rulle eller spartel
+  meget god vedhæftning på en række forskellige 

overflader

Art. nr. Emballage Forbrug/pr.lag
60022 0.75 + 0.25 l ca. 20 – 35 ml/m2
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FARVER TIL

OVERFLADEBEHANDLING | COLOR COLLECTION

Bemærk venligst! De illustrerede farver er kun beregnet til prøveformål, de faktiske resultater på individuelle træsorter vil variere. For det bedste resultat anbefaler vi, at du 
afprøver den ønskede farve på hvert nyt trægulvsprojekt. PALLMANN har en specielt designet applikator til hjælp i prøveprocessen med vores PALLMANN COLOR COLLECTION.

White*

#22 Between Brown

#12 Pretty Pink

#31 Mystic Blue

#24 Sober White

#17 Happy Yellow

#10 Rich Brown

#32 Denim Blue

#6 Havana Brown

#23 Weathered Grey

#3 Balanced Oak

#30 Classic Red

#34 Grey

#35 Dark Brown

#25 Covered Grey

#14 Smoked Oak

#5 Victorian Bronze

#29 Elegant Walnut #33 Black

#16 Nostalgic Brown

#8 Stylish Chestnut

#1 Secret Green

#28 Exotic Brown

* PALL-X 333 COLOR WHITE

#9 Shaded Grey

#21 Easy White
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2-KOMPONENT OLIEBASE PRIMER | PALL-X 333
Opløsningsmiddelfri 2-komponent oliebaseret primer til brug på alle træsorter inklusiv eksotiske under 2-komponent gulvlak så som TREND, 
PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE eller under 2-komponent trægulvolie MAGIC OIL 2K ERGO. Ved at tilføje PALL-X 333 C COLOR 
CONCENTRATE som den tredje komponent, kan trægulve primes og farves i én påføring.

VELEGNET TIL:
• slebne trægulve
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ fremhæver farven og strukturen på træet
+  individuelt justerbart farveudseende ved tilsætning af 

PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE
+ let at påføre
+ opløsningsmiddelfri
+ minimal trærejsning
+ brandsikring Cfl-s1**

Art. nr. Emballage Farve Forbrug/pr.lag
68044 0.8 + 0.2 l neutral ca. 25 – 50 ml/m2*

73208 0.8 + 0.2 l hvid ca. 25 – 50 ml/m2*

Kemisk hærdning kan variere meget afhængigt af de klimatiske forhold og overflade forhold. Anvisningerne på det aktuelle produktdatablad skal overholdes. Overlakering på 
overflader uden farvekoncentrat kan ske efter 12 timer. Overlakering på gulve behandlet med PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE skal tørre 24 timer før behandling med produkter 
så som PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE eller MAGIC OIL 2K ERGO.
* Forbrug kan variere efter træsort og tilstanden på det træ eller parket, der behandles.
** Lak PALL-X 98 GOLD, mindstetykkelse af træ 19 mm, bruttotæthed ved 480 kg/m³, træfugtighed 9%.

VIGTIG BEMÆRKNING:
Slibestøv fra ilt-tørring systemer er selvantændende. Brandfare! Efter afslutningen af slibearbejdet skal det akkumulerede slibestøv vandes og bortskaffes i en tæt lukket beholder! 
Kontakt med produktet med pads eller tekstilmaterialer skaber risiko for spontan selvantænding. Derfor skal klude, pads eller lignende dyppes i vand og opbevares i tætlukkede 
beholdere.

opløsningsmiddelfri

FARVEKONCENTRAT | PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE
Farvekoncentrat af flydende olier og pigmenter til tilsætning som tredje komponent i PALL-X 333. Kombinationen af 
PALL-X 333 og PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE er velegnet til som grunder og samtidig farvning af alminde-
lige europæiske træsorter især eg, ask og fyr. Overfladen kan efterbehandles med 2-komponent trægulvlak så som 
PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE samt med 2-komponent træolie MAGIC OIL 2K ERGO.

VELEGNET TIL:
• slebne træ- og parketgulve
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ fremhæver farven og strukturen på træet
+ indfarvning til brug på alle træsorter (inklusiv eksotiske)

Art. nr. Emballage Farve Art. nr. Emballage Farve 
83285 0.2 l No. 1 Secret Green 83306 0.2 l No. 22 Between Brown 

83288 0.2 l No. 3 Balanced Oak 83307 0.2 l No. 23 Weathered Grey 

83290 0.2 l No. 5 Victorian Bronze 83308 0.2 l No. 24 Sober White 

83318 0.2 l No. 6 Havana Brown 83309 0.2 l No. 25 Covered Grey

83292 0.2 l No. 8 Stylish Chestnut 83312 0.2 l No. 28 Exotic Brown 

83293 0.2 l No. 9 Shaded Grey 83313 0.2 l No. 29 Elegant Walnut 

83294 0.2 l No. 10 Rich Brown 83315 0.2 l No. 30 Classic Red 

83297 0.2 l No. 12 Pretty Pink 83316 0.2 l No. 31 Mystic Blue 

83299 0.2 l No. 14 Smoked Oak 83317 0.2 l No. 32 Denim Blue 

83300 0.2 l No. 16 Nostalgic Brown 84564 0.2 l No. 33 Black 

83301 0.2 l No. 17 Happy Yellow 84565 0.2 l No. 34 Grey 

83305 0.2 l No. 21 Easy White 84566 0.2 l No. 35 Dark Brown 

OVERFLADEBEHANDLING | INDFARVNING



OVERFLADEBEHANDLING | GULVLAK

DET BEDSTE LAG
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„Det kører som smurt – det er sådan det fungerer i livet. I livet 
 og på arbejdspladsen. Når alt skal køre glat, kan du stole på
 kvaliteterne i vores klassiske PALL-X 96.“

Michael Garbe, PALLMANN International tekniker

TOPLAK | PALL-X 96
Vandbaseret, hurtigtørrende 1-komponent træ- og korkgulvlak til private og kommercielle parket- og trægulve som udsættes for kraftig slitage. 
Lakken har høj resistens mod mekanisk og kemisk slid og påvirkning og den korte tørretid gør det muligt at slibe og lakere samme dag.

VELEGNET TIL:
• slebne træ- og parketgulve
• ubehandlet naturlig kork
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ ekstrem modstandsdygtigt over for højt mekanisk og kemisk slid
+ meget høj fyldeevne og nivellering
+ meget kort tørretid
+ meget høj slidstyrke

Art. nr. Emballage Glansgrad Forbrug/pr.lag
13271 5 l halvmat ca. 100 ml/m2

13697 5 l mat ca. 100 ml/m2

PÅFØRINGS- OG TØRREFASE:
Den lange åbningstid og efterfølgende hurtige tørring giver håndværkeren sikkerhed for en smuk overflade med stor tidsbesparelse. 
Tørretiden er reduceret til kun 1½ - 2 timer før mellemslibning.

Påføringstid

Traditionelle 1-komponent gulvlak til trægulv

PALL-X 96

tidViser den maksimale mulige åbningstid for at reducere uønsket
applikationsmærker.

Tørringtid

PALL-X 96

Traditionel 1-komponent gulvlak til trægulv

Viser tørretiden inden mellemslibning. 
tid
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„Det kører som smurt – det er sådan det fungerer i livet. I livet 
 og på arbejdspladsen. Når alt skal køre glat, kan du stole på
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OVERFLADEBEHANDLING | GULVLAK

2-KOMPONENT TOPLAK | PALL-X 98 GOLD
Vandbaseret 2-komponent trægulvlak til stærkt anvendte private eller kommercielle trægulve, herunder også industrielle trægulve.
De meget gode flowegenskaber garanterer en nem anvendelse og sikrer en imponerende og vedligeholdelsesvenlig overflade.

VELEGNET TIL:
• slebne træ- og parketgulve
• træblokke
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ meget god modstandsdygtighed over for ekstremt mekanisk og kemisk slid
+ meget god fyldeevne
+ meget hurtig tørring og hærdning
+ meget gode flow egenskaber
+ ekstremt høj slidstyrke
+ ÖNorm 2354 Klassifikation C
+  Skridhæmmende R9 (rampetest) i kombination med PALL-X GRIP 

(Rampetest R10)
+ DIN EN 71-3 (legetøjssikkerhed Del 3: Migration af visse elementer)
+ Brandsikring Cfl-s1*

Art. nr. Emballage Glansgrad Forbrug/pr.lag
10093 4.5 + 0.45 l halvmat ca. 100 ml/m2

10094 4.5 + 0.45 l mat ca. 100 ml/m2

10100 4.5 + 0.45 l blank ca. 130 ml/m2

*Primer PALL-X 333, mindstetykkelse af træ 19 mm, bruttotæthed ved 480 kg/m³, træfugtighed 9%.

SKRIDHÆMMENDE | PALL-X GRIP
Strukturpulver til at give en øget skridhæmmende virkning R10 i henhold til DGUV-norm 108-003 på PALL-X 98 GOLD.

VELEGNET TIL:
•  PALL-X 98 GOLD i blankværdi halvmat eller mat

FORDELE:
+ forøgelse af den skridhæmmende virkning

Art. nr. Emballage Forbrug/pr.lag
82319 75 g 75 gr til 4.95 ltr PALL-X 98 GOLD
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2-KOMPONENT TOPLAK | PALL-X PURE
Vandbaseret, 2-komponent luxus lak til særligt belastede træ- og parketgulve, både private eller kommercielle 
inklusiv stærkt anvendte industrielle gulve. PALL-X PURE giver en ekstremt mat overflade, der nærmest ligner et 
ubehandlet trægulv, hæmmer den naturlige gulfarvning i træet og giver den såkaldte råtræseffekt.

VELEGNET TIL:
• slebne træ- og parketgulve
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+  god modstandsdygtighed over for mekanisk og 

kemisk slid
+ meget god fyldeevne
+ supermat luxus gulvlak
+ råtræs effekt
+ hurtig tørring og fuldhærdet efter 7 dage
+ meget gode flow egenskaber
+ hæmmer gulfarvning af træet

Art. nr. Emballage Glansgrad Forbrug/pr.lag
10108 4.5 + 0.45 l ekstramat ca. 80 ml/m2

2-KOMPONENT TOPLAK | PALL-X ZERO
Vandbaseret, opløsningsmiddelfri 2-komponent gulvlak til særligt trægulve, hvor man ønsker en meget høj 
slidstyrke. En højkvalitets gulvlak uden opløsningsmidler til private eller kommercielle trægulve, hvor der ønskes det 
bedst mulige indeklima. PALL-X ZERO har et meget mat udseende, der giver en smuk naturlig overflade.

VELEGNET TIL:
• slebne trægulve
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+  god modstandsdygtighed over for højt mekanisk og 

kemisk slid
+ meget god fyldnings- og flydeevne
+ ekstremt mat lyst udseende, der ikke gulner
+ opløsningsmiddelfri

Art. nr. Emballage Glansgrad Forbrug/pr.lag
73699 2x 4 l + 2x 1 l ekstramat ca. 80 ml/m2

OVERFLADEBEHANDLING | 2K GULVLAK

opløsningsmiddelfri
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OVERFLADEBEHANDLING | SPORTSGULVLAK

2-KOMPONENT TOPLAK | PALL-X SPORT 2K
Vandbaseret 2-komponent toplak til meget anvendte trægulve i sportslokaler. PALL-X SPORT 2K opnår koefficienten 
for glidende friktion i henhold til DIN 18032 og EN 14904 og svarer til ÖNorm 2354 stress kategori C.

VELEGNET TIL:
• trægulve i indendørs sportsfaciliteter

FORDELE:
+  meget god modstandsdygtighed over for ekstrem 

mekanisk og kemisk slitage
+ meget god fyldningskapacitet
+ hurtig tørring og endelig styrke
+ høj elasticitet
+ ekstremt høj slidstyrke

Art. nr. Emballage Glansgrad Forbrug/pr.lag
10103 4.5 + 0.45 l halvmat ca. 100 ml/m2

STREGMALING | SPORT-COLOR 2K
Vandbaseret stregmaling til sportsgulve.

FORDELE:
+ meget høj modstandsdygtighed over for mekanisk og kemisk slid 
+ høj fyldningskapacitet
+ hurtigttørrende

Art. nr. Emballage Farve Forbrug/pr.lag
79311 1 + 0.1 l Zink gul ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde

79312 1 + 0.1 l Ren orange ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde

79313 1 + 0.1 l Ildrød ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde

79314 1 + 0.1 l Gentian Blå ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde

79315 1 + 0.1 l Lys blå ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde

79316 1 + 0.1 l Grøn ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde

79317 1 + 0.1 l Trafik hvid ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde

79318 1 + 0.1 l Trafik sort ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde
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RETARDER | PALL-X RETARDER
Tilsætningsstof til at forlænge arbejdstiden for gulvlak PALL-X serien.

VELEGNET TIL:
• alle vandbaserede gulvlak typer fra PALL-X serien

FORDELE:
+  tilsætningsstof til udvidelse af anvendelsestiden under 

normalt uegnede klimatiske forhold (mellem 15-30°C 
ved 25-65% relativ luftfugtighed)

Art. nr. Emballage Forbrug/pr.lag
13275 1 l max 5% af det samlede lakforbrug

TOPLAK | PALL-X 94
Vandbaseret 1-komponent halvmat toplak til trægulve i private boliger med normal belastning. 

VELEGNET TIL:
• slebne træ- og parketgulve
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+  god modstandsdygtighed over for høj mekanisk og 

kemisk slitage
+ meget god flyde- og fyldeevne
+ kort tørretid
+ påføringsvenlig

Art. nr. Emballage Glansgrad Forbrug/pr.lag
13269  5 l halvmat ca. 100 ml/m2

TOPLAK | PALL-X NANO
Vandbaseret 1-komponent halvmat toplak til meget hårdbelastede parket- og trægulve i private- og erhvervsom-
råder. En meget slidstærk 1-komponent lak, med fordelene fra 2-komponent toplak. PALL-X NANO er nem at 
anvende og med meget mindre spild end ved brug af 2-komponent lak. PALL-X NANO giver en halvmat overflade. 

VELEGNET TIL:
• slebne træ- og parketgulve  
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ høj slidstyrke
+  god modstandsdygtighed over for mekanisk og 

kemisk slid
+ meget god fyldeevne  
+ meget god flydeevne
+ hurtigttørrende

Art. nr. Emballage Glansgrad Forbrug/pr.lag
84115  5 l mat ca. 100 ml/m2



14

OVERFLADEBEHANDLING | TRÆOLIE

HURTIG FARVEFORBEDRING
& GOD AT ARBEJDE MED



2-KOMPONENT TRÆOLIE | MAGIC OIL 2K ERGO
Opløsningsmiddelfri 2-komponent trægulvolie med naturlige olier og voks til alle trægulve, private eller kommercielle. Hurtig oxidativt tørrende ved 
hjælp af krydssammenkædning ved tilsætning af hærderkomponenten. Påføring med den ergonomiske PALLMANN MAGIC OIL APPLICATOR sikrer 
et hurtigere slutresultat.

VELEGNET TIL:
• slebne trægulve
• gulve af klodsetræ
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+ meget god modstandsdygtighed overfor mekanisk og kemisk slid
+ forbedrer farven og strukturen af træet
+ ergonomisk korrekt arbejdsstilling ved brug af MAGIC OIL APPLICATOR
+ tidsbesparende. Et arbejdstrin mindre i forhold til traditionelle metoder
+ resistent mod husholdningskemikalier
+ gennemhærdet efter 12 timer
+ skridsikker modstand R10/DIN 51130
+ DIN 53160(modstandsdygtighed over for spyt og sved)
+ EN 71-3 (Sikkerhed af legetøj Del 3: Migration af visse elementer)

Art. nr. Emballage Forbrug/pr.lag
68018 0.91 + 0.09 l ca. 40 – 60 ml/m2*

55895 2.5 + 0.25 l ca. 40 – 60 ml/m2*

* Nøjagtigt forbrug kan variere kraftigt ved porøsiteten og overfladestrukturen af den behandlede trætype.

VIGTIG BEMÆRKNING:
Slibestøv fra ilt-tørring systemer er selvantændende. Brandfare! Efter afslutningen af slibearbejdet skal det akkumulerede slibestøv vandes og bortskaffes i en tæt lukket beholder! 
Kontakt med produktet med pads eller tekstilmaterialer skaber risiko for spontan selvantænding. Derfor skal klude, pads eller lignende dyppes i vand og opbevares i tætlukkede 
beholdere.

opløsningsmiddelfri
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2-KOMPONENT OLIE | MAGIC OIL 2K SPA
Opløsningsmiddelfri 2-komponent vådrumsolie til træ med naturlige olier og voks, Hurtig oxidativt tørrende ved 
hjælp af krydssammenkædning ved tilsætning af hærderkomponenten.

VELEGNET TIL:
• slebne trægulve
• trægulve i vådrum
• bordplader
• brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:
+  meget god modstandsdygtighed over for mekanisk og 

kemisk slitage
+  evalueringsgruppe B i henhold til DIN 51097 

(skridhæmmende i barfodsområde)
+ skridhæmmende R10 / DIN 51130
+ DIN 53160 (modstandsdygtighed overfor spyt og sved)
+  EN 71-3 (Sikkerhed af legetøj Del 3: 

Migration af visse  elementer)

Art. nr. Emballage Forbrug/pr.lag
55898 0.8 + 0.2 l ca. 25 – 50 ml/m2*

*  Det nøjagtigt forbrug kan variere kraftigt efter overfladens porøsitet og overfladestruktur af den behandlede trætype.

VIGTIG BEMÆRKNING:
Slibestøv fra ilt-tørring systemer er selvantændende. Brandfare! Efter afslutningen af slibearbejdet skal det akkumulerede slibestøv vandes og bortskaffes i en tæt lukket beholder! 
Kontakt med produktet med pads eller tekstilmaterialer skaber risiko for spontan selvantænding. Derfor skal klude, pads eller lignende dyppes i vand og opbevares i tætlukkede 
beholdere.

opløsningsmiddelfri



16

PFLEGE UND REINIGUNG
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

PLEJE AF LAKEREDE GULVE | FINISH CARE
Vandbaseret gulvpleje med anti-slip effekt. Behandlingen efterlader en beskyttende film, bevarer udseendet, 
forstærker effekten og forlænger levetiden af lakerede gulve. FINISH CARE bruges til pleje af højkvalitets gulvbelæg-
ninger.

VELEGNET TIL:
• lakerede træ- parket- og korkgulve  
•  linoleum
• PVC
• naturlige og kunstige stengulve

FORDELE:
+ klar til brug
+ let at anvende 
+ let at påføre
+ slidstærk
+ hurtigt tørrende
+ ingen polering påkrævet
+ forlænger gulvets levetid

Art. nr. Emballage Glansgrad Førstegangsbehandling / Forbrug/pr.lag Vedligehold/Forbrug
70069 0.75 l – ca. 20 ml/m2 ca. 50 – 150 ml / 5 l vand

12452    5 l – ca. 20 ml/m2 ca. 50 – 150 ml / 5 l vand

12453   10 l – ca. 20 ml/m2 ca. 50 – 150 ml / 5 l vand

12457 0.75 l mat* ca. 20 ml/m2 ca. 50 – 150 ml / 5 l vand

76843    5 l mat* ca. 20 ml/m2 ca. 50 – 150 ml / 5 l vand

*  FINISH CARE MAT: Specialpleje til gulve lakeret med ekstra mat gulvlak som PALL-X PURE.

PLEJE AF OLIEBEHANDLEDE TRÆGULVE | MAGIC OIL CARE
Vedligeholdelsesprodukt til trægulve, der er behandlet med olieprodukter fra MAGIC OIL serien.

VELEGNET TIL:
•  olierede trægulve behandlede med produkter af 

MAGIC OIL serien

FORDELE:
+ fugtgivende effekt
+ overfladen opfriskes ved jævnlig brug
+ afviser snavs
+ skridhæmmende og antistatisk effekt
+ bæredygtig pleje

Art. nr. Emballage Vedligehold/Førstegangsbehandling Forbrug
12310 0.75 l ca. 250 ml / 5 l vand til ufortyndet

34053    5 l ca. 250 ml / 5 l vand til ufortyndet

PLEJE AF LAKEREDE GULVE | FINISH CARE STOP
Vandbaseret kombineret rengørings- og plejemiddel til vask og vedligehold af gulve.

VELEGNET TIL:
• lakerede træ- og korkgulve 
• linoleum
• PVC
• naturlige- og kunstige stengulve

FORDELE:
+ klar til brug
+ Nem at anvende
+ pH værdi ca. 8,5 hurtigt tørrende
+ holdbar
+ polering ikke nødvendig

Art. nr. Emballage Førstegangsbehandling / Forbrug/pr.lag Vedligehold/Forbrug
12461 0.75 l pur – ca. 20 ml/m2 ca. 50 – 150 ml / 5 l vand

12460   10 l pur – ca. 20 ml/m2 ca. 50 – 150 ml / 5 l vand



DEN RETTE VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 
ER VIGTIG FOR TRÆGULVE.
PALLMANN har udgivet aktuelle plejeinstruktioner 
og doorhangers til lakerede og olierede trægulve 
som du kan give til dine kunder. Kontakt J. Trading 
eller hent de nyeste versioner på www.jtrading.dk.
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BESKYT  DITBESKYT  DITBESKYT  DITBESKYT  DITBESKYT  DITBESKYT  DITBESKYT  DITBESKYT  DITBESKYT  DIT

Rengørings- og plejeanvisning for Rengørings- og plejeanvisning for Rengørings- og plejeanvisning for Rengørings- og plejeanvisning for Rengørings- og plejeanvisning for Rengørings- og plejeanvisning for 
olierede trægulve behandlet med olierede trægulve behandlet med olierede trægulve behandlet med olierede trægulve behandlet med olierede trægulve behandlet med olierede trægulve behandlet med 
MAGIC OIL MAGIC OIL MAGIC OIL MAGIC OIL MAGIC OIL MAGIC OIL 

RENGØRING | CLEAN
Vandbaseret rengøringsmiddel til grundig og regelmæssig rengøring af lakerede og olierede gulve.

VELEGNET TIL DAGLIG OG VEDLIGEHOLDENDE 
RENGØRING AF: 
• gulve behandlet med PALLMANN olie- og voksprodukter
• lakerede træ- og korkgulve 
• olie- og voksbehandlede trægulve 
• linoleum
• PVC, naturlige og kunstige stengulve 

FORDELE:
+ hurtig tørring
+ nemt at anvende
+ kan anvendes på de fleste gulvtyper
+  hudvenligt (Det anbefales altid at anvende 

beskyttelseshandsker)
+ pH-neutral Element

Art. nr. Emballage Almindelig rengøring/Forbrug Vedligehold/Forbrug
13706 0.75 l ca. 200 ml / 5 l vand til ufortyndet* ca. 50 – 100 ml / 5 l vand

13707   10 l ca. 200 ml / 5 l vand til ufortyndet* ca. 50 – 100 ml / 5 l vand

*  Blandingsforholdet afhænger af tilsmudsningsgraden fra 200 ml til 5 liter vand, indtil ren anvendelse. De nøjagtige detaljer kan findes i plejeanvisningerne.

RENGØRING | CLEAN STRONG
Vandbaseret stærkt rengøringsmiddel til kraftigt smuds, olie, fedtstof, snavs og aflejringer.

VELEGNET TIL GRUNDRENGØRING AF:
• lakeret træ- og korkgulve
•  flerlags/fabriksproducerede trægulve
• PVC
• naturlige og kunstige stengulve

Art. nr. Emballage Forbrug
13704 0.75 l ca. 20 – 50 ml / 5 l vand

13705   10 l ca. 20 – 50 ml / 5 l vand
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OUTDOOR SYSTEM

UDENDØRSOLIE | OUTDOOR-OIL
Oxidativ tørrende 1K-terrasseolie på olie-/Oxidativ tørrende 1K-terrasseolie på olie-/Oxidativ tørrende 1K-terrasseolie på olie- kunstharpiksbasis med god bestandighed over for kemiske og mekaniske 
påvirkninger. Træimprægnering udendørs.

VELEGNET TIL:
• træterrasser
• hegn
• rækværk og gelændere
• carporte
• havemøbler

FORDELE:
+ klar til brug
+ nem at påføre
+ påføres med pensel
+ høj elasticitet
+ mange anvendelsesmuligheder

Art. nr. Emballage Farve Forbrug
81077 3 l natur ca. 50 – 60 ml/m²*

81079 3 l bangkirai ca. 50 – 60 ml/m²*

81081 3 l teak ca. 50 – 60 ml/m²*

83471 3 l douglas ca. 50 – 60 ml/m²*

bangkiraidouglasnatur teak

*  Det nøjagtigt forbrug kan variere kraftigt efter overfladens porøsitet og overfladestruktur af den behandlede trætype.

VIGTIG BEMÆRKNING:
Slibestøv fra ilt-tørring systemer er selvantændende. Brandfare! Efter afslutningen af slibearbejdet skal det akkumulerede slibestøv vandes og bortskaffes i en tæt lukket beholder! 
Kontakt med produktet med pads eller tekstilmaterialer skaber risiko for spontan selvantænding. Derfor skal klude, pads eller lignende dyppes i vand og opbevares i tætlukkede 
beholdere.

RENGØRING | WOOD REFRESHER
Vandbaseret rengøringsmiddel til at opfriske grånet og patineret træflader udendørs.

VELEGNET TIL:
•  genopfriskning og rensning udendørs træflader
• genopfrisker træets egen naturlige farve.

FORDELE:
+ høj rensningsevne
+ skånsom mod træet

Art. nr. Emballage Farve Forbrug
81783 2 l neutral ca. 50 – 100 ml/m² (afhængig af graden af gråning)

OLIEVOKS | END GRAIN PROTECTOR
Opløsningsmiddelbaseret, 1-komponent dækolie baseret på olie/syntetisk harpiks til endetræ udendørs.

VELEGNET TIL:
• Terrasseborde
• Tagbjælke og andre bjælker
• Endetræ
• Træfacader

FORDELE:
+ klar til brug
+ let at anvende
+ kan påføres med pensel
+ høj fleksibilitet
+ høj elasticitet

Art. nr. Emballage Farve Forbrug/pr.lag
82690 1 l neutral 1 ltr rækker er til ca. 5 m² endetræ

VIGTIG BEMÆRKNING:
Slibestøv fra ilt-tørring systemer er selvantændende. Brandfare! Efter afslutningen af slibearbejdet skal det akkumulerede slibestøv vandes og bortskaffes i en tæt lukket beholder! 
Kontakt med produktet med pads eller tekstilmaterialer skaber risiko for spontan selvantænding. Derfor skal klude, pads eller lignende dyppes i vand og opbevares i tætlukkede 
beholdere.
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MASKINER | TRÆGULVSLIBEMASKINE

EN TIL
DET HELE



TILBEHØR | PALLMANN SPIDER

Drivskive til sliberondel

Ekstra vægte

Supportpads

Støvkrans

“PALLMANN SPIDER er en fleksibel universalmaskine, 
der gør det muligt for at afslutte dine projekter med lethed.”

Klaus-Jürgen Thiele, PALLMANN Key Account Manager – Maskiner 

Sliberondeller

Diamantsegmenter

DET HELE

MULTI GULVSLIBE- OG POLERMASKINE | PALLMANN SPIDER
Planetgear og kraftfuldt træk sikrer en perfekt slebet overflade. Den multifunktionelle PALLMANN SPIDER er meget nem at anvende og lydsvag i 
brug. Der opnås perfekte slibningsresultater ved hjælp af materialer af højeste kvalitet og nyudviklet drivmekanisme.

FORDELE:
+ tilslutningsbart kraftoverskud
+  supplerende ekstra vægt, forhøjer slibningstrykket. 

2 vægte á 15 kg
+  perfekt slibning ved hjælp af tre-skive-teknologi
+ holdbart kædetræk
+ let at rengøre og vedligeholde
+ trinløs hastighed 50 - 400 RPM
+ høj virkningsgrad
+ sikkerhedsgreb
+ blød jævn og let start
+  variabel ergonomisk justering af håndtag, trinløs 

håndtagsindstilling
+ tilpasningstykke til ekstern støvsuger
+ solid konstruktion
+ støvtætningsring
+ let gang
+ store, bløde dæk
+ mærkefrie hjul
+ kuglelejeakse af høj kvalitet
+ støjsvag

TEKNISK DATA:
• strømforsyning: 230 V AC
• strømforbrug: 2000 W
•  omdrejningshastighed: 50 

– 400 RPM
•  egen total vægt: 42 kg. 

Fuld load 82,5 kg.
• slibebredde: 400 mm

Art. nr. Leveres inklusiv:

78319 ekstra vægt á 15 kg. 1 x Støvtætningsring. Kabel 12,5 m. Tripel-skiveplade + velco 180 mm. 3 x Understøttende pads 180 mm. 3 x 
Understøttende pads soft 180 mm. 3 x Udstødningspuder 180 mm. 3 x Shim washer. 1 x Skivepude Ø 400 mm.  3 x Hook-and-loop skiver 
178 mm/10 huller K40, K60, K80. Sikkerhed på arbejdspladsen-kit.

212121
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MASKINER | TRÆGULVSLIBEMASKINE

GULVSLIBEMASKINE | PALLMANN PYTHON
Højtydende båndslibemaskine med 250x750 mm. slibevalse.

FORDELE:
+ høj båndslibepræstation 
+ slibevalse, der giver høj effektivitet 
+ stripefri slibning med blid sænkefunktion 
+  høj sugeeffekt samt mulighed for tilslutning af cyklon 

eller ekstern støvsuger 
+ slibetryk justerbart med båndregulering
+  enkel transport, nem og enkel montering af håndtag, 

motor og støvrør 
+ båndkørsel er kalibreret uden for farezonen 

TEKNISK DATA:
• motorkapacitet: 230 V, 2,5 kW 
• bånddimension: 250 mm 
• båndets RPM: 2.100 RPM 
• slibebåndets dimensioner: 250 x 750 mm 
• vægt: 90 kg

Art. nr. Leveres inklusiv

75063 høreværn, værktøjstaske, støvpose, kabel 12 m. og støvmaske.

GULVSLIBEMASKINE | PALLMANN COBRA
Slibemaskine til trægulve. Teknisk gennemtænkt gulvslibemaskine med gennemprøvet og velkendt tysk FRANK-
teknik

FORDELE:
+  kraftfuld og effektiv gennem maximal udnyttelse af 

slibebåndsbredden
+  5 trins justerbart håndtag for optimal arbejdsstilling og 

optimeret udsyn foran maskinen
+  cockpit-kontrol: alle afbrydere kan nås uden at slippe 

det ergonomiske håndtag, mens du bevarer en 
ergonomisk arbejdsstilling for en højere brugerkomfort

+  med ”bag in bag system” eller almindelige støvposer+ 
hurtighåndtag for skift af slibebånd

+ automatisk slibebåndstrammer
+ selvjusterende overvalse
+ enkel justering af slibevalsevinklen, hjul og chassis
+ smidig og kompakt konstruktion
+  enkel montering af håndtag, motor og støvrør for lettere 

transport
+ optimal vægtfordeling
+ afstandshjul til væg på begge sider
+ voltmeter

TEKNISK DATA:
•  kapacitet: 230 V, 2.500 W
•  slibevalsebredde: 200 mm
• RPM: 2.100 RPM
•  slibebåndets dimensioner: 200 x 750 mm
•  vægt: 89,7 kg 
•  tilbehør: Tilslutning til ekstern støvsuger

Art. nr. Leveres inklusiv

59906 værktøj, 2 støvsugerposer, 10 engangsstøvposer, 2 stk. slibebånd korn 36, 60 og 100 12 m elkabel, støvmaske, høreværn, ekstra drivrem.



23

KANTSLIBEMASKINE | PALLMANN GECKO FLEX
Kraftig lakbelægning på trægulve, trapper og især i kanter og kroge fjernes nemt og hurtigt. Der er ingen vinkler eller 
hjørner, som PALLMANN GECKO FLEX ikke når med sin kraft og slibeegenskaber. Når du har prøvet denne maskine, 
vil du ikke give den tilbage! En maskine med mange funktioner og fordele så som fleksibel  hastighedsregulering, der 
kan overbevise en hver professionel.

FORDELE:
+ lille, praktisk
+ optimal position af håndtaget
+ muliggør næsten støvfri slibning
+ transporttaske fås som tilbehør

TEKNISK DATA:
• rondel velcro-disk: D180
• RPM: 1.400 - 4.200 RPM / kontinuerlig
• 1,5 kW original Flex-motor
• vægt: 4,5 kg
• diskplade med fuld overflade
• justerbar støvbørstekrans
• spændeplade til skiver med slidser
• høj effektivitet

Art. nr. Leveres inklusiv

60037 velcro-plade, spændeplade, reservebørste, håndtag, støvmaske, høreværn, værktøj, adapter til støvsuger, 3x zirkon velcro skiver korn 40 og 
korn 80, 3x slangeholder.

KANTSLIBEMASKINE | PALLMANN GECKO STAR 2.0
Høj ydeevne og et formidabelt slibningsresultat kombineret med en helt unik indstillingsbetjening gør PALLMANN 
GECKO STAR uundværlig for komfortabel kantslibning. Dens exceptionelle udviklingsteknologi giver valget imellem 
ekstern støvsuger eller støvpose giver en næsten støvfri kantsliber.

FORDELE:
+ solid konstruktion
+ afbalanceret vægt for maximal slibeeffekt
+ motoreffekt (1500 watt)
+ solide, ergonomiske håndtag
+  valgfrit robust sugerør med støvpose og intelligent 

kabelføring eller med matching adapter til en støvsuger 
for høj effektivitet til udsugning

+ kabelklemmer til sugeslange
+ unik, nem justering af hjulhøjde
+ jævn kørsel på grund af afbalanceret vægt
+ ekstra brede, glatløbende hjul
+  optimal belysning af arbejdsområdet med 

LED-teknologi 

TEKNISK DATA:
•  kapacitet: 230 V, 50 Hz, 1,5 kW
•  RPM: Ø 178 3.300 omdr. / min.
•  RPM: Ø 150 3.800 omdr. / min.
• slibeforsats 150 mm lang / kort 370 mm / 130 mm
• slibeforsats 178 mm lang / kort 385 mm / 175 mm
•  adapter til tilslutning til ekstern støvsuger 38/35 mm
•  vægt ca.: 9,6 kg
•  justering af hjulhøjde: 12 mm

Art. nr. Version Leveres inklusiv

82728 GECKO STAR 2.0 Ø 150 mm, med langt næb adapter til støvsuger, langt sugerør, kort sugerør, støvpose, høreværn, 
støvmaske, ekstra håndtag, værktøjstaske. 2 x velcroskive, ekstra 
velcropad, 2 x zirkon velcro skiver korn 40 og korn 80, 2 x velcro bælte, 
støvposebøjle.

82730 GECKO STAR 2.0 Ø 178 mm, med langt næb
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PALLMANNS komplette produktsortiment 
tilbyder gennemprøvede og sikre systemløsninger 
ved nylægning, renovering og pleje af parket og 
trægulve.

PALLMANN GmbH | A company of Uzin Utz Group
J. Trading
Skødshovedvej 7 | 8420 Knebel
Tel: +45 4019 6563
info@jtrading.dk
www.jtrading.dk | www.pallmann.dk


