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fot. Italcolor

Naturalna
i szlachetna
ochrona drewna
Oleje | Nie łuszczą się nawet w najtrudniejszych warunkach

Oleje są powrotem do tradycyjnych, naturalnych
i sprawdzonych metod konserwacji drewna, które
odkrywane są dzisiaj na nowo.

Najstarszą formą ochrony oraz pielęgnacji
drewna jest jego olejowanie. Zastosowanie
tej metody pozwala na zachowanie jego naturalnego wyglądu, jednocześnie delikatnie
podkreślając rysunek drewna. Powierzchnia wykończona olejem jest aksamitnie
gładka i nabiera szlachetnego wyglądu.
Aktualnie zauważa się wzrost zainteresowania olejami i powrót do tego sposobu
zabezpieczania drewna. Dlatego firma Italcolor produkuje oleje dostępne pod marką
COLORWOOD i COLORIT DREWNO. Powstają one na bazie najwyższej jakości naturalnych składników roślinnych, w tym
oleju tungowego znanego ze swoich niezwykłych właściwości ochronnych.

stosowane są do drewna w systemach ogrzewania podłogowego. Dzięki wysokiej hydrofobowości sprawdzają się także w łazienkach,
kuchniach, na tarasach i w ogrodach.
Niewątpliwą zaletą olejów jest również
możliwość ich nakładania na wcześniej
olejowane powierzchnie bez konieczności
ich cyklinowania – aby odnowić podłogę
czy taras, należy nałożyć jedynie kolejną
warstwę oleju. W równie prosty sposób
można wykonać renowację zniszczonej
drewnianej podłogi czy mebli. Wystarczy
lekko zmatowić powierzchnię i ponownie
nanieść olej. Tak zabezpieczone drewno
posiada dodatkowo właściwości elektrostatyczne (nie przyciąga kurzu).

Konserwacja od wewnątrz

Równomierne wybarwienie

Ponieważ oleje wnikają głęboko w drewno,
trwale i skutecznie zabezpieczają je na wiele
lat, znacznie lepiej niż lakiery. W ten sposób
zapewniają jego konserwację od wewnątrz,
skutecznie chroniąc przed wnikaniem
wody, czynnikami atmosferycznymi, jak
i promieniowaniem UV. Nie zamykają porów drewna, dzięki czemu może ono swobodnie oddychać, nie gromadząc wody, co
chroni przed powstawaniem grzybów i pleśni. Ta właściwość sprawia, że oleje często

Linia Colorwood to grupa profesjonalnych
produktów przeznaczonych do przemysłowego, ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni z litego drewna oraz
elementów okleinowanych naturalnym
fornirem. Obejmuje bejce rozpuszczalnikowe, spirytusowe, pastelowe, wodne Classica i Rustica, impregnaty, patyny oraz oleje.
Produkty te, do zastosowań zewnętrznych
i wewnętrznych, doskonale sprawdzą się na
deskach, podłogach, parkietach, tarasach

i meblach, zarówno na powierzchniach poziomych, jak i pionowych. Oleje z tej grupy
charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami aplikacyjnymi (między innymi rozlewnością), równomiernością wybarwienia,
przyjemnym zapachem, stabilnością oraz
wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne i promienie UV. Redukują kurczenie
oraz pęcznienie drewna i nie łuszczą się nawet w najtrudniejszych warunkach. Ponadto odznaczają się bardzo dobrą odpornością
na czynniki chemiczne – zarówno na słabe
kwasy i zasady oraz płyny powszechnie stosowane w gospodarstwie domowym.

Zaimpregnują wszelkie
powierzchnie
W ofercie Italcolor znajduje się także cała
gama specjalistycznych produktów do
ochrony, dekoracji i pielęgnacji drewna
przeznaczonych dla klienta indywidualnego, dostępnych pod marką Colorit Drewno.
Obejmuje ona produkty tradycyjne, takie
jak: impregnat, lakierobejca, bejca, lakier,
farba, woski i patyny. Szczególne miejsce
zajmują tu jednak oleje: do zastosowań wewnętrznych (olej do mebli, olej do podłóg,
olej do blatów), jak również na zewnątrz
(olej do tarasów i olej do mebli ogrodowych). Olejami marki Colorit Drewno można impregnować wszelkie powierzchnie
drewniane: deski, podłogi, parkiety, mozaiki parkietowe, meble i blaty oraz tarasy
i meble ogrodowe.
Oleje Colorit Drewno, podobnie jak linia profesjonalna Colorwood, są polecane
do zabezpieczania rodzimych gatunków
drewna, ale także do drewna egzotycznego. Dzięki nim uzyskuje się gładkie, satynowe i przyjemne w dotyku powierzchnie.
Oleje podkreślają rysunek słojów drewna
i pogłębiają jego kolor.
Więcej informacji na temat oferty
firmy Italcolor – lakierów, klejów, oklein
naturalnych, materiałów ściernych oraz
narzędzi do obróbki drewna można znaleźć na stronach www.italcolor.pl oraz
www.colorit.pl. l
Artykuł promocyjny

Oleje wnikają głęboko w drewno, dzięki czemu skutecznie chronią je przed wnikaniem wody,
czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV.
fot. Italcolor

W ofercie Italcolor znajdują się także specjalistyczne produkty do ochrony, dekoracji
i pielęgnacji drewna przeznaczone dla klienta indywidualnego.

REKLAMA

Chroni szlifowane

Lakierobejce | Zabezpieczy drewno eksploatowane wewnątrz i na zewnątrz
fot. Altax

Podczas aplikacji nie kapie, nie pryska,
nie spływa po powierzchniach, można
więc pokrywać nią elementy pionowe.
W efekcie daje delikatny, satynowy połysk.
Jest dobra do okien, zewnętrznych drzwi,
ale też mebli pokojowych i boazerii.
Irena Muszałowska
Lakierobejca do drewna marki Altax to profesjonalny środek
o uniwersalnym zastosowaniu, ponieważ zabezpieczy wyroby
drewniane użytkowane na zewnątrz budynków, jak i eksploatowane wewnątrz, w tym balustrady, okna, drzwi, elementy architektury wykończeniowej, meble ogrodowe oraz meble pokojowe
i kuchenne. Jedynym warunkiem jest to, że powierzchnie muszą
być wyszlifowane. Dzięki zawartości nowoczesnych transparentnych pigmentów i wysokiej jakości żywic, lakierobejca zapewni
drewnu długotrwały kolor. Oknom, drzwiom oraz meblom ogrodowym zagwarantuje również aktywną, pięcioletnią ochronę
przed czynnikami zewnętrznymi. Pozwala drewnu oddychać
i oddawać wilgoć na zewnątrz, co skutecznie ochroni je przed
niszczącym wpływem czynników atmosferycznych oraz promieniami UV, a tym samym zapobiegnie efektowi szarzenia. Produkt
charakteryzuje się też wysoką odpornością na zadrapania i zarysowania, co jest istotne w przypadku zastosowania go w miejscach o podwyższonej eksploatacji (np. na meblach kuchennych).
Jego tiksotropowa konsystencja ułatwia użytkownikowi aplikację

Lakierobejca do drewna zabezpieczy i ochroni wyroby drewniane
eksploatowane na zewnątrz budynków, w tym drzwi i okna.

– środek nie kapie, nie pryska, nie spływa po powierzchniach, natomiast zostawia delikatny, satynowy połysk. Lakierobejca jest
gotowa do użycia bez rozcieńczania (wystarczy wymieszanie).
Na drewno powietrznosuche i szlifowane powinna być nanoszona za pomocą pędzla lub tamponu malarskiego, z kolei na twarde
gatunki, takie jak dąb, wyłącznie za pomocą tamponu. Malowanie powinno być prowadzone wzdłuż usłojenia. Producent zaleca
dwukrotne nałożenie powłoki. Całkowity czas schnięcia wynosi
12 godzin. Środek oferowany jest w ośmiu podstawowych kolorach – dąb, kasztan, mahoń, orzech, palisander, sosna, tik oraz
wenge. Posiada ważny Atest PZH.
Bejca dostępna jest w opakowaniach o pojemności 250 ml,
750 ml i 2,5 l. Jej wydajność wynosi około 20 m2 z 1 l. l

