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I po více než 80 letech Ciranova stále získává znalosti a 
upevňuje si pozici expertů v oblasti povrchové úpravy a 
údržby dřevěných podlah. Ciranova jsou výrobky nejvyšší 
kvality firmy Debal Coatings.

Všechny výrobky jsou vyvíjeny ve vlastních 
laboratořích a na jejich výrobu jsou použity 
nejnovější suroviny a komponenty na trhu. 
Díky nadčasovým recepturám může naše 
firma zaručit zákazníkům tu nejvyšší kvalitu 
i při aplikaci pomocí specifických postupů.
To vše při dodržení požadavků na estetický vzhled vý-
sledných povrchů a požadavků na ochranu životního 
prostředí.

80
LET

ZKUŠE
NOSTÍ

Výrobek je bez N- metylpyrolidonu.

Výrobek je vodouředitelný a životnímu prostředí přátelský.

Výrobek odpovídá směrnici Deco-Paint- directive 2010, o snižování obsahu 
organických rozpouštědel.
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ECOFIX A ECOFIX WOODLOOK
Oba výrobky zaručují ochranu podlah proti vodě a vlhkosti 
při současném zachování přirozeného vzhledu dřeva. Jsou 
velice dobře aplikovatelné , rychle schnou a jsou bez NMP. 
EcofixWoodlook má bělící účinky a zdůrazňuje strukturu 
dřeva.

AQUAFIX MAGIC 2K
Dvousložkový lak s leskem menším než 5⁰ zaručuje Vašim 
podlahám neviditelnou ochranu proti vlhkosti a poskytuje 
vynikající ochranu podlah proti vodě a domácím chemi-
káliím. Tento výrobek velmi rychle schne a je bez NMP.

HARDWAXOIL MAGIC
Díky tomuto výrobku dostanou Vaše podlahy matný při-
rozený vzhled. Tento olej se velmi dobře aplikuje, rychle 
schne a zaručuje perfektní ochranu dřeva. Vyrábí se také 
v bílo-šedé variantě.

Tyto výrobky se mohou použít v kombinaci.

NOVÉ
ŠPIČKOVÉ
VÝROBKY
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D O M O V 

IN
DOOR

Odstraňovač vosku

Odstraňovač nátěrů

Tekutý odstraňovač nátěrů

Tmel na dřevo tekutý

Tmel na dřevo-prášek

Tmel na dřevo-pasta

Tmel na parkety

Správkový vosk

Ochrana dřeva

PŘÍPRAVA

PŘEHLED
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Tmel na dřevo-
prášek 

Tmel v prášku. Smícháním s 
vodou vznikne hmota vhodná 
pro tmelení drobných vad 
dřeva.

Tmel na dřevo-
pasta

Směs s dřevním prachem 
vhodná k tmelení vad dřeva. Po 
vytvrzení se může brousit, 
lakovat , mořit a olejovat. 
Odstíny: světlý dub, střední dub, 
tmavý dub, bílé dřevo(bříza, 
javor), červené dřevo( buk)

Správkový vosk

Různobarvené vosky sloužící k 
vyspravení vad dřeva a drobných 
poškození. Díky široké barevné 
řadě se nechá vybrat vždy ten 
správný odstín. K dispozici je 
38 různých odstínů.

Ochrana dřeva

Bezbarvý , ke spotřebě 
připravený přípravek pro 
impregnaci a ochranu dřeva 
proti hmyzu.

Odstraňovač 
vosku

Odstraňuje staré voskové vrstvy 
a čistí lakované plochy od 
voskových polišů.

Odstraňovač 
nátěrů

K upotřebení připravená pasta k 
odstranění starých lakových 
nátěrů.

Tekutý 
odstraňovač 
nátěrů

Směs organických rozpouštědel 
k odstranění starých lakových 
nánosů.

Tmel na dřevo 
tekutý

Hmota pro zhotovení tmelu 
smícháním s jemným dřevním 
prachem. 

Tmel na parkety
Vysoce kvalitní akrylátový tmel bez rozpouštědel pro tmelení spár mezi parketami a spár mezi laminátovými podlahami. 
Odstíny: bílá, javor, dub, střední dub, šedá, červené dřevo.

1 l  -  5 l

1 l  -  5 l

5 l

1 l  -  5 l

1 kg

1 l  -  5 l

10 x 14 g/doos

0,5 kg

310 ml

PŘÍPRAVA
POPIS01.



02

06

D O M O V 

IN
DOORDOKONČENÍ

02.01 BARVY
Mořidlo louhové

Aquavintage

Aquacolor

Bělící pasta

02.02 OLEJE 
Parketový olej strukturní

Parketový olej-tvrdý voskový olej 

Tvrdý voskový olej Magic

Tvrdý voskový olej Top Solid

Tvrdý voskový olej Full Solid (A)
   + s tužidlem (B)

Ecofix

Ecofix woodlook

02.03 LAKY
Aquafix mono 

Aquafix project 2K 

Aquafix glossy 2K

Aquafix magic 2K

Aquafix sealer 

02.04 VOSK 
Parketový vosk 

Vosk na dřevo qualität

Bělící vosk

PŘEHLED
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DOKONČENÍ / BARVY

Mořidlo
louhové

Speciální mořidlo, které reaguje 
s tříslovinami dubu nebo smrku. 
Po uschnutí se může lakovat , 
olejovat nebo voskovat. Různé 
odstíny propůjčují dřevu 
rustikální vzhled.

Aquavintage
Zestařující mořidlo zvláště 
vhodné pro dřeviny bez 
tříslovin. Pouze pro interier.

Aquacolor

Vodouředitelné mořidlo zvláště 
vhodné pro podlahy v interiéru. 
Po uschnutí se může olejovat, 
lakovat nebo voskovat.Má 
zestejňující účinek. Různé 
odstíny.

Bělící pasta

K upotřebení připravená bělící 
pasta pro tzv. kalkování-
vápnění, kdy dochází ke vzniku 
bílých pórů dřeva.

1 l  -  5 l

1 l  -  5 l

1 l  -  5 l

1 kg

Odstíny: bílá, černá, anglická hnědá, anglická červená,starý dub,světle šedá,dub zvětralý, 
antracit, staro šedá,baro, rustikální šedá, zámecký dub, zakouřený dub, více zakouřený 
dub,opálený dub.

Odstíny: ocel, uhel,oliva, severní moře, tvaroh,mračna, povětří, karamel

Standardní odstíny: černý, bílý,zvětralý dub, světlý dub,střední dub,třešeň,ořech, wenge.
Trendy-odstíny: pralinka,vanilka,pistácie,zázvor,lískový ořech,kůže,krémová,mandle.

POPIS02.01
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Parketový olej 
strukturní

Parketový základní olej s nižší 
viskozitou. Při použití ve více 
vrstvách je lesklý.

Parketový olej-
tvrdý voskový 
olej 

Rychle vytvrzující parketový olej 
s dobrými chemickými a 
mechanickými odolnosti. Dobře 
plní. (*) (**)

Tvrdý voskový 
olej Magic

Modifikovaný parketový olej s 
velmi dobrými chemickými a 
mechanickými odolnostmi, 
odolnosti se nechají zvýšit s 
použitím tužidla. Přirozený 
vzhled. (*) 

Tvrdý voskový 
olej Top Solid

Parketový olej  s vynikající 
plnivostí a vynikajícími 
mechanickými odolnostmi. 
Přirozený vzhled. (*)

1 l  -  5 l

1 l  -  5 l

1 l  -  5 l

Tvrdý voskový 
olej Full Solid (A)
s
tužidlem (B)

2K parketový olej vyrobený z 
modifikovaných přírodních 
surovin. Dobře plní ,dobré 
mechanické a chemické 
odolnosti. Umožňuje provést 
pouze jeden nános. S 
aktivátorem rychle vytvrzuje. (*)

Ecofix

Vodouředitelná olejová 
impregnace pro parkety a 
dřevěný nábytek.Vhodný pro 
vnitřní zařízení a přirozený 
vzhled parket, dýhovaného a 
masivního nábytku. Pouze pro 
interiér.

Ecofix
woodlook

Vodouředitelná olejová 
impregnace pro parkety a 
masivní dřevěný nábytek.
Woodlock vyběluje dřevo a 
udržuje déle jeho vzhled. Pouze 
pro interiér.

1 l  -  5 l

1 l  -  5 l

1 l  -  5 l

DOKONČENÍ / OLEJE

1 l  -  5 l

(*) Standardní odstíny: bezbarvá, přírodně bílá,bílá,extra bílá, šedá, starošedá, 
zakouřený dub, černý.

(**) Trendy-odstíny: bronz, metalický, tmavě šedá, béžový, světle šedý, písek, třešeň, 
wenge.

POPIS02.02
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DOKONČENÍ / VOSKDOKONČENÍ / LAKY

Parketový vosk 

Tradiční vodu odpuzující vosk 
vyrobený z přírodních surovin a 
syntetických vosků, které 
navyšují odolnost proti vodě.. 
Odstíny: bezbarvá, žlutá,hnědá.

Vosk na dřevo 
qualität

Tradiční vosk vyrobený z 
přírodních surovin např.. Včelího 
vosku, candelily,karnaubského 
vosku a čistého terpentýnového 
oleje.. Odstíny: bezbarvá , žlutá, 
hnědá, medium, tmavá, antik, 
mahagon.

Bělící vosk

Tradiční vosk vyrobený z 
přírodních surovin např. Včelího 
vosku, candelily,karnaubského 
vosku a čistého terpentýnového 
oleje.

Aquafix
mono 

Vodouředitelný , bezbarvý lak 
na PU akrylátovém základě. 
Životnímu prostředí přátelský 
lak pro dřevěné plochy v 
interiéru.

Aquafix
project
2K 

2K vodouředitelný universální 
podlahový lak pro vysokou 
zátěž. Velmi dobré chemické a 
mechanické odolnosti. Vyrábí 
se jako polomatný a hluboce 
matný. Komerční využití.

Aquafix
magic
2K

Vynikající vodouředitelný 2K lak 
na parkety a dřevěný nábytek. 
Dřevo má surový vzhled a velmi 
hluboký mat (5°). Vysoké 
chemické a mechanické 
odolnosti. Vhodný pro vysoké 
zatížení. Pouze pro interiér.

Aquafix
glossy
2K

2K vodouředitelný universální 
podlahový lak pro vysokou 
zátěž. Velmi dobré chemické a 
mechanické odolnosti. Vyrábí 
se jako vysoce lesklý. Komerční 
využití.

Aquafix
sealer 

K použití připravený 
vodouředitelný základní lak na 
dřevěné parkety. Je vysoce 
pružný. Je vhodný i pro dřevěné 
podlahy s podlahovým 
topením. Zabraňuje prostupu 
tříslovin a zabraňuje slepení 
parket při lakování.

1 l  -  5 l

0,5 kg  -  1 kg  -  5 kg

0,5 kg

1 l  -  5 l

5 l
+ verharder

5 l  -  1 l
+ verharder

5 l
+ verharder

1 l  -  5 l

POPIS POPIS02.03 02.04
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D O M O V 

IN
DOORPÉČE

03.01 OLEJOVÁNO 
Olej na údržbu a péči 

Olej na péči

Parketové mýdlo 

Intenzivní čistič 

Sada na údržbu

03.02 VOSKOVÁNO 
Tekutý parketový vosk

Tekutý vosk

Vosk na údržbu

03.03 LAKOVÁNO
Hard floor fresh péče

Hard floor cleaner čistič

Hard floor polish poliš

Hard floor matt polish matný poliš

Sada na údržbu

03.04 LAMINOVÁNO
Lami-fresh-péče

Lami-clean-čistič

Sada na údržbu

PŘEHLED
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PÉČE / OLEJOVÁNO

Olej na údržbu 
a péči

Univerzální olej pro péči a údržbu všech typů olejovaných podlah. Dostupný v různých odstínech.
bezbarvá, bílá, šedá, černá.

Olej na péči
Pro místní udržbu všech typů olejovaných podlah.
bezbarvá.

Parketové 
mýdlo 

Vhodný pro pravidelnou údržbu olejovaných podlah. Čistí a chrání současně. K dispozici v přírodní a bílém odstínu.
bezbarvá, bílá

Intenzivní čistič Čistí důkladně olejovanou podlahu. Zvláště vhodný před přeolejováním.

Sada na údržbu

Obsah:
- parketové mýdlo
- intezivní čistič
- olej na péči (spray 400ml)
- brusivo + hadřík

1 l  -  5 l

spray 400 ml

750 ml  -  5 l

750 ml  -  5 l

POPIS03.01
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PÉČE / VOSKOVÁNO PÉČE / LAKOVÁNO

Tekutý
parketový vosk

Vyrobený zvláště pro údržbu 
voskovaných podlah. Má 
vynikající odpudivost vůči vodě 
a je proti skluzný. Odstíny: 
bezbarvá, žlutá, hnědá.

Tekutý vosk

Tradiční vosk vyrobený z 
přirodních surovin a čistého 
terpentinového oleje, vhodný 
pro stříkání.Je vhodný jako péče 
pro antik nábytek a propůjčuje 
mu brilantní lesk. Odstíny: 
bezbarvá, žlutá, hnědá.

Vosk na údržbu

Tradiční vosk na péči o 
voskované nábytkové plochy 
vyrobený z přírodních surovin , 
jako jsou karnaubský vosk, 
candelila, včelí vosk a 
portugalský terpentýnový olej.

Hard floor fresh 
péče

Vodouředitelný čistící 
prostředek pro lakované 
dřevěné podlahy a parkety 
vhodný pro denní údržbu.

Hard floor 
cleaner čistič

Čistící koncentrát pro dřevěné 
lakované podlahy a parkety 
zvláště vhodný pro odstranění 
starých nánosů poliše.

Hard floor
polish poliš

Vodouředitelná ochrana-poliš 
pro lakované dřevěné podlahy a 
parkety. Hedvábně matný.

Hard floor
matt polish 
matný poliš

Vodouředitená ochrana-poliš 
pro lakované dřevěné podlahy a 
parkety. Matný.

Sada na údržbu

Obsah:
- hard floor fresh-čistič 750ml
- hard floor clean-čistič 750ml
- hard floor polish-poliš 750ml
- hadřík

1 l  -  5 l

1 l  -  5 l

spray 400 ml

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

POPISPOPIS 03.0303.02
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PÉČE / LAMINOVÁNO

Lami-fresh-
péče

Vodouředitelná péče pro 
všechny typy laminátových a 
umělých podlah. Pro 
pravidelnou péči.

Lami-clean-
čistič

Odstraňuje lepidlo, špínu a 
mastnoty, vhodný pro všechny 
typy laminovaných a 
syntetických podlah.

Sada na údržbu

Obsah:
- 2x lami fresh-péče 750ml
- lami clean-čistič
- hadřík

750 ml

750 ml

POPIS04.04
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ZAHRADA 

OUT
DOOR

Odstraňovač řas

Odstraňovač zešednutí

Týkový olej 

Ecoteak 

Woodprotector 

Aguafix glaze

Garden wood oil

PŘEHLED

VENKOVNÍ
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Wood-
protector 

Olej na dřevěné terasy a 
zahradní nábytek z exotických 
druhů dřeva. Vyživuje a chrání , 
dává přirozený vzhled.

Aguafix glaze

Vodouředitelná lazura zvláště 
vhodná pro ochranu dřeva ve 
vnějším prostředí. Vynikající 
přilnavost i na starých 
alkydových nátěrech. Velmi 
transparentní zabarvení.
Vynikající trvanlivost vůči 
povětrnosti,alkáliím a betonu. 
Vhodný pro rozměrově stálé 
dřevěné prvky., k dispozici ve 12 
odstínech.

Garden wood 
oil

Garden wood oil je přírodní olej 
určený pro ochranu a 
impregnaci dřevěných prvků v 
zahradě jako jsou ploty, pregoly 
atd.. Zmírňuje absorpci špíny, 
odpuzuje vodu.Impregnuje 
dřevo a zestejňuje jej.
Neodlupuje se a chrání dřevo 
proti zešednutí.

Odstraňovač
řas

Odstraňuje řasy ze dřeva, teras, 
kamene atd.

Odstraňovač 
zešednutí

Oživuje dřevo a odstraňuje 
zešednutí dřeva.

Týkový olej 

Pro povrchovou úpravu a péči o 
nábytek z týku. Vynikající 
ochrana i pro zahradní nábytek 
z týku.

Ecoteak 

Vodouředitelný olej pro 
zahradní nábytek z týku. 
Zachovává originální odstín 
týku a sjednocuje jej.

1 l

2,5 l

1 l  -  5 l

1 l  -  5 l 1 l  -  2,5 l

1 l  -  5 l

1 l  -  2,5 l

VENKOVNÍ
POPIS04.
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