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32 | Temat z bliska

Wyprodukowany przez firmę Caparol, a należący do linii Capadur lakier 
Parkett – und SiegelLack przeznaczony jest do pokrywania powierzchni 
drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Lakier ten stosowany jest głównie 
do pokrywania takich elementów, jak deski podłogowe, klepki podłogowe, 
parkiety, schody, płyty OSB, podłogi z korka oraz do wykańczania wielu 
innych elementów wykonanych z drewna. Parkett – und SiegelLack jest 
lakierem wierzchnim i nadaje się zarówno na drewno surowe, jak i już 
polakierowane. Jego walory to przede wszystkim dobre krycie, szybkie 
schnięcie, wysoka elastyczność, bardzo dobra odporność na uszkodzenia 
oraz powszechnie używane domowe środki czystości. Przy pokrywaniu 
nawet dużych powierzchni na złączach pasm roboczych nie pozostawia 
różnic kolorystycznych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje spełnienie 
wymagań PN EN 71-3, co pozwala na stosowanie tego lakieru także do 
malowania zabawek dla dzieci. Zgodny jest również z dyrektywą Unii 
Europejskiej, dotyczącą zawartości lotnych związków organicznych. 
Lakier Parkett – und SiegelLack jest lakierem bezbarwnym dostępnym 
w dwóch wariantach: wysokim połysku i jedwabistym macie. W stanie 
płynnym wykazuje lekko mleczne zabarwienie, ale po wyschnięciu jest 
całkowicie bezbarwny. Przygotowane do aplikacji drewno powinno być 
suche, czyste oraz pozbawione substancji, które mogłyby zmniejszyć przy-
czepność. Producent przestrzega, aby produktu nie stosować na podło-
żach pokrytych bejcami rozpuszczalnymi w wodzie, a na powierzchniach 
uprzednio lakierowanych wykonać próbę tolerancji. Przed przystąpieniem 
do lakierowania surowe drewno należy przeszlifować, a z powierzchni 
wtórnie lakierowanych starannie usunąć poprzednie warstwy. Lakier po-
winien być dokładnie wymieszany. Na surowych podłożach drewnianych 
zalecane jest nakładanie 2-3 warstw (w zależności od chłonności podłoża), 
na płytach OSB 3-4 warstw, a na gotowych klepkach parkietowych, pane-
lach podłogowych, laminatach i powierzchniach lakierowanych wystar-
czy nałożenie jednej warstwy lakieru. Zużycie to około 100-150 ml/m2 na 
jedną warstwę (zużycie zależy od faktury powierzchni i chłonności pod-
łoża), a czas schnięcia to około 12 godzin (przy temp. +20°C), po którym 
można nakładać kolejne warstwy. Lakier dostępny jest w opakowaniach 
750 ml, 2,5 l oraz 10 l. 

Meble z drewna sosnowego 
standardowo uszlachetniane są 
w naszym kraju lakierami nitroce-
lulozowymi bądź lakierobejcami. 
Wynika to z łatwości aplikacji oraz 
niskiej ceny produktów lakierni-
czych, co odgrywa decydującą rolę 
przy niezwykle silnej konkurencji 
na rynku meblarskim. Jest jednak 
wiele tradycyjnych metod wykań-
czania drewna sosnowego, po-
zwalających na uzyskanie bardzo 
atrakcyjnych produktów, które nie 
ustępują jakością i wyglądem meb-
lom z droższych gatunków drew-
na. Ciekawą ofertę w tym zakresie 
prezentuje brytyjski producent 
Fiddes and Son. 

Pasty woskowe 
Produkty te dostępne są w wersji 
bezbarwnej oraz w kilku warian-
tach kolorystycznych, pozwalają-
cych na jednoczesne barwienie 
i uszlachetnienie drewna. Ła-
twość nanoszenia (ręczne bądź 
natrysk), szybkie schnięcie, niska 
cena oraz wygląd woskowanego 
drewna sosnowego przyczyniają 
się do ponownego wzrostu popu-

larności tej metody zabezpiecze-
nia drewna. Dopełnieniem pro-
gramów woskowych jest grupa 
bejcy postarzających do sosny, 
dostępna w wersji wodnej oraz 
spirytusowej. 
Dla bardziej wymagających klien-
tów, którzy oczekują wysokiej kla-
sy powłoki, angielski producent 
proponuje podkłady na bazie natu-
ralnej żywicy szelakowej, pozwala-
jące uzyskać mebel o antycznym 
wyglądzie, trójwymiarowym ry-
sunku drewna i przyjemnym, sa-
tynowym połysku.

Oleje do drewna 
Fiddes posiada w swej ofercie szero-
ką paletę olejów meblowych, które 
tworzą na powierzchni mebla od-
porną na wodę powłokę – matową 
lub w połysku. Poza produktami 
na bazie oleju lnianego, producent 
poleca kombinacje olejów i żywic, 
które cechują się skróconym cza-
sem schnięcia, widocznym filmem 
i nie przyciemniają drewna. Oleje 
dostępne są w wersji bezbarwnej 
oraz w szerokiej gamie kolory-
stycznej.

Twarde olejowoski 
Ta grupa produktów, będących 
mieszaniną naturalnych olejów 
i wosków, najczęściej stosowa-
na jest do uszlachetniania drew-
nianych podłóg. Często również, 
z powodu parametrów odpornoś-
ciowych oraz walorów estetycz-
nych, są one wykorzystywane do 
zabezpieczania blatów stołów, 
mebli kuchennych, czy gabine-
towych. Olejowoski dostępne są 
w trzech stopniach połysku i w pod-
stawowych kolorach. Dodatkowe 
bejcowanie drewna przed zastoso-
waniem tych produktów pozwala 
na uzyskanie szerokiej palety wy-
barwień i różnorodnych efektów.

Politury szelakowe
Zastosowanie najwyższej klasy 
naturalnego szelaku pozwala na 
uszlachetnienie drewna politura-
mi szelakowymi Fiddesa poprzez 
naniesienie kilku warstw produk-
tu. Politury przeznaczone są za-
równo do tradycyjnego nanoszenia 
tamponem, jak również za pomocą 
pędzla i natrysku. Dzięki łatwości 
aplikacji pozwalają one uzyskać 
w stosunkowo krótkim czasie meb-
le o pięknym połysku, szlachetnej 
kolorystyce i hologramicznym ry-
sunku drewna.                            opr. (sm)

Lakiery | Dekoracyjna powierzchnia

Do paneli, desek i korka
Parkett – und SiegelLack jest jednoskładnikowym wodoroz-
cieńczalnym bezbarwnym lakierem do wykonywania wierzch-
nich pokryć dekoracyjnych na podłogach drewnianych. Może 
być nakładany na parkiet, deski podłogowe, płyty OSB, a także 
powierzchnie korkowe. 

IRENA MUSZAŁOWSKA

ProdukTy Fiddes and son | Różnorodne efekty i szeroka paleta wybarwień

Drewno sosnowe tradycyjnie 
uszlachetnione
Produkty brytyjskiej marki Fiddes and Son, przeznaczone do 
drewna sosnowego, pozwalają na uzyskanie mebli nieustępujących 
jakością i wyglądem wyrobom z droższych gatunków drewna. 

Dzięki produktom Fiddes and Son drewno sosnowe zyskuje atrakcyjny wygląd.
Olejowoski dostępne są w trzech stopniach 
połysku i w podstawowych kolorach.
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