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FILL - voegenkit. Krimpt weinig en is perfect schuurbaar. Met fijn houtstof tot ’slappe pindakaas’ mengen.
SEAL-ADD - unieke toevoeging voor RigoStep FILL, SEAL en RAPID. Voorkomt zwarte (roest) puntjes op o.a. eiken.
KAMBALA PRIMER  - voor houtsoorten met agressieve inhoudsstoffen, zoals kambala (24 uur drogen en lakken met 2K aflak) 
KLEURBEITS      - watergedragen kleurbeits. Goed gelijkmatig uit te wrijven en na ca. 24 uur droging watervast.
FLOCCULANT   - speciaal poeder om afval-spoelwater verantwoord te scheiden in helder water en droog niet-chemisch afval.

Rapid systeem 

Goed vullend

Zeer snelle droging

Beperkt houtgloed

•1 x Lak rollen

•NIET tussenschuren

•2 x Lak spanen

•2 x Rapid spanen

•FILL Voegenkit

Spaan / Roller

Colorwash systeem 

wachttijd:12-16 uur

Warme houtgloed

•Lak (optioneel)*

•Lak

•NIET tussenschuren

•1 x Lak rollen

•Colorwash

•FILL Voegenkit

Spaan / Pad / Roller

Seal systeem 

tussenschuren
eventueel nodig

Zeer goed vullend

Snelle droging

Versterkt houtgloed

•Lak

•tussenschuren *

•Lak

•SEAL

•FILL Voegenkit

Roller / Steplicator

tussenschuren
meestal NIET nodig

tussenschuren
meestal NIET nodig

Matig vullend

looggevoelige, tanninerijke houtsoorten
- 1 x Seal + evt. Seal ADD (volle laag) 
- 2 x Xtra, Top, Project, Duo of Skylt

houtsoorten met zuigingsverschillen
- 1 x Seal (volle laag opzetten)
- 2 x Xtra, Top, Project, Duo of Skylt

lichte, blanke houtsoorten
- 1 x Seal of 2 x Rapid (voor lichte kleur)
- 2 x Xtra, Top, Project, Duo of Skylt, óf

zachte houtsoorten (janka < 3000)
- 3 x Xtra, Top, Project, Duo of Skylt

houtsoorten met agressieve inhoudsstoffen
- 1 x Kambala Primer (min. 24 uur drogen)
- 2 x Duo of Skylt

houtsoorten geschikt voor extra houtgloed
- 3 x Golden Glow, óf
- 1 x Colorwash (12-16 uur laten drogen) 

LAKADVIES
voor enkele veel toegepaste houtsoorten 
Zie ook de ‘RigoStep Lakwijzer’ of neem contact met ons op.

BEUKEN
ROBIJN

KAMBALA
AFZELIA
BASRALOCUS

ESDOORN
ESSEN
BERKEN

VUREN
GRENEN
PINE

MERBAU
KERSEN
WENGÉ - 2 x Top, Project of Duo

- géén Seal gebruiken

Voor zeer intensieve belasting
(winkels, kantoren, tehuizen)

Voor intensieve belasting
(grotere gezinnen - trappen - licht projectgebruik)

2K - Ultramatt
NATURAL LOOK

1K - KRACHTPATSER
 Matt - Satin - Gloss

2K - ALLESKUNNER 
Matt - Satin

GOLDEN
GLOWRAPID

1K - High-build
rolgrondlak

voorkomt aanzetten
versterkt houtgloed

de ideale basis

1K - Gelachtige
spaangrondlak
snel drogend

beperkt houtgloed
 tussenschuren vervalt

1K - Watervrije
olieprimer o.a. voor

het verdiepen of
veranderen

van de houtkleur

PRIMERS                                     PARKETLAKKEN

SEAL TOPCOLOR
WASH SKYLT PROJECT DUO

Voor normale
belasting

1K - PROFESSIONAL
Matt - Satin

XTRA

EIKEN
REDWOOD
EUCALYPTUS

TIP! SEAL
Seal bevat tot 50% meer vaste stof dan andere parketgrondlakken
en vormt de perfecte basis voor een mooie en duurzame laklaag. 
Voor een diepe en egale kleur op b.v. eiken is het belangrijk om
Seal vol en zat op te zetten (ca. 1 liter per 8 m2). Mocht u - door
onregelmatig lakken - toch eens aanzetten zien, dan is het meestal 
afdoende de vloer nogmaals vol in de Seal zetten. 

TIP! TUSSENSCHUREN
Bij gebruik van Rapid of Colorwash is tussenschuren meestal niet 
nodig. Bij toepassing van Seal kunt u tussenschuren voorkomen 
door vóór de laatste schuurgang met het slijpnetje de vloer lichtjes te
bevochtigen. Moet u toch tussenschuren, doe dat dan niet té intensief. 
Het is niet alleen zonde om lak weg te schuren, u kunt een laklaag 
ook ‘dichtschuren’ waardoor hechtingsproblemen kunnen ontstaan. 

TIP! COLORWASH
Met Colorwash kan de kleur van hout worden verdiept of veranderd. 
Verwerken volgens het ABC-tje. A) aanbrengen, B) inwrijven, 
C) droogwrijven... klaar! De volgende dag kunt u de vloer lakken
met elke RigoStep parketlak. Colorwash kan worden gekleurd met 
Kleurpigment voor olie. NB: doeken en pads kunnen zelfontbranden!

TIP! SKYLT
Als uw klant na het schuren zegt de vloer graag zo te willen houden,
dan kunt u met Skylt aan die wens voldoen. Skylt is nagenoeg 
onzichtbaar (glans minder dan 5%) en heeft een enigszins blekend 
effect waardoor de ‘natural look’ van het hout goed behouden blijft.

- 3 x Xtra, Top, Project, Duo of Skylt

TIP! GOED ADVIES
Wijs uw klanten er op dat de eerste één à twee weken na het lakken 
de laklaag nog moet doorharden en dan nog niet nat mag worden
gereinigd of afgedekt - dit zou de duurzaamheid van de laklaag
kunnen verminderen en zelfs de laklaag kunnen aantasten. 

1K - ALLROUNDER 
Matt - Satin

1K - Halfglans
CLASSIC LOOK

Onafhankelijke vergelijking van meer dan 25 matte parketlakken toont aan dat
RigoStep de concurrentie nog altijd ver vooruit is (bron: Mobilia, april 2005)

Advies: kies een systeem dat u past. Met onze andere primers, lakken en specialties 
kunt u ook altijd aan afwijkende wensen en eisen van uw klanten beantwoorden!




