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Barwienie, lakierowanie oraz olejowanie drewna
produktami skutecznymi i łatwymi w użyciu
Zmieniające się trendy i oczekiwania klientów są główną
motywacją do proponowania rozwiązań z zastosowaniem
najnowocześniejszych technologii.

Najczęstszymi metodami wykańczania
i uszlachetniania powierzchni drewnianych są: barwienie, lakierowanie oraz
olejowanie.
Firma Italcolor od kilkunastu lat
specjalizuje się w produkowaniu i sprzedaży profesjonalnych produktów do ochrony
i pielęgnacji drewna. Główny cel, jaki jej przyświeca to tworzenie produktów skutecznych
i łatwych w użyciu. W swojej bogatej ofercie
posiada szeroki asortyment, w skład którego
wchodzą marki własne COLORIT, COLORWOOD, jak również produkty włoskiego producenta – firmy ICA GROUP.
Posiadając wiedzę na temat cech
i uszlachetniania drewna oraz wykorzystując długoletnie doświadczenie, wykwalifikowany zespół firmy może się poszczycić wysoką skutecznością rozwiązań
proponowanych klientom.

Bez efektu „krwawienia”

Lakiery i systemy barwienia
W asortymencie oferowanych produktów
ICA znajduje się szeroka gama lakierów poliuretanowych, lakierów UV wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych oraz lakierów wodnych, na zewnątrz i do wewnątrz;
systemy barwienia STAIN MIX, systemy
MY LAB, efekty specjalne, bejce do drewna.
ICA COLOR to zintegrowane systemy do
formułowania receptur i przygotowywania
pigmentowanych lakierów. Natomiast wśród
nowości należy wymienić: system ACTIVIN
– reaktywne barwniki na dąb i kasztan, IRIDEA – to nowa linia lakierów wodorozcieńczalnych do wewnątrz SOFTTOUCH i NATURALTOUCH. Linia ARBOREA METAL
obejmuje wodorozcieńczalne środki impregnujące i lakiery zawierające pigmenty metaliczne, gwarantujące najwyższy stopień
ochrony powłoki drewnianej. Nie brakuje
również lakierów do parkietu (wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych) oraz
lakierów na szkło MY GLOSS, jak również
produktów wodorozcieńczalnych.

Szlifowanie po bejcowaniu

Warto również zwrócić szczególną uwagę na
linię wodorozcieńczalnych barwników ACTIVIN the Color Inside firmy ICA. Produkty
te przeznaczone są do barwienia takich gatunków drewna jak dąb i kasztan, które zawierają taninę. Bejce ACTIVIN są z definicji
reaktywne, ponieważ ich działanie oparte
jest na efekcie przemiany chemicznej spowodowanej reakcją bejcy z taniną, stwarzając
możliwość osiągnięcia unikalnych kolorów
i efektów, zachowując przy tym naturalny
charakter drewna. Współdziałanie pomiędzy barwnikami i substancjami obecnymi
we włóknach drewna pomaga uzyskać jednolite kolory, pozostawiając jednocześnie
jego naturalny wygląd, z uwzględnieniem
włókien i słojów drewna.
Produkty z tej serii poszerzają możliwości twórcze dekoratorów i architektów
wnętrz. Firma ICA opracowując serię ACTIVIN, zwróciła szczególną uwagę na ekologię
oraz przyjazność produktu dla środowiska.
Lakiery odporne
Gama ACTIVIN obejmuje 16 kolorów, nadając
na wybłyszczenia
wybarwianym gatunkom drewna niezwykłe
Bardzo ciekawą propozycją z oferty włoskiej wrażenie naturalności, co jest niemożliwe do
grupy ICA jest gama produktów linii IRIDEA osiągnięcia przy zastosowaniu tradycyjnych
– SOFTTOUCH oraz NATURALTOUCH. Są systemów bejcy. Głęboka penetracja włókien
to wodorozcieńczalne lakiery nawierzch- drewna przez bejce ACTIVIN umożliwia
Szlachetny wygląd powierzchni
niowe o matowości 5 gloss. Lakier SOFTTO- szlifowanie zabarwionej powierzchni w spoOlejowanie jest najstarszą znaną metodą pie- UCH nadaje powierzchni aksamitne, miłe sób, który zmniejsza ryzyko usunięcia bejcy.
Pozwalają one na uszlachetnianie klepek
Lakier SOFTTOUCH nadaje powierzchniom aksamitne, miłe w dotyku wykończenie drewna.
dębowych, zawierających niewielkie wady,
nadając podłogom czy meblom wrażenie
„trójwymiarowości”. Produkty te spełniają
innowacyjne wymagania klientów i wpasowują się w najnowsze trendy uszlachetniania
drewna i wykańczania wnętrz.

Ponieważ znacząca część mebli produkowanych w Polsce powstaje z krajowych gatunków drewna, producenci bardzo często decydują się na jego barwienie. Wszak surowiec
pochodzenia krajowego nie odznacza się tak
bogatą kolorystyką jak gatunki egzotyczne.
Italcolor pod marką COLORWOOD proponuje gotowe rozwiązania. To produkty dla
profesjonalistów przeznaczone do ochrony,
konserwacji i dekoracji powierzchni z litego drewna oraz elementów okleinowanych.
Obejmują między innymi: bejce rozpuszczalnikowe, spirytusowe, wodne pod nazwą Classica i Rustica oraz bejce pastelowe.
Dzięki zastosowaniu w nich wyselekcjonowanych barwników wyeliminowany został
efekt „krwawienia”, dodatkowo zapewniając
jednocześnie podwyższoną odporność powierzchni na światło.
Szeroką gamę kolorystyczną opracowano w różnych układach dla poszczególnych
grup produktów. Odpowiedni dobór tych
nośników pozytywnie wpływa na powtarzalność kolorów i parametry aplikacyjne,
zapewniając jednocześnie dużą kompatybilność z wybranym surowcem.
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lęgnacji i zabezpieczania drewna. Pozwala
na zachowanie jego pięknego naturalnego
wyglądu i uszlachetnia powierzchnię.
Oleje do drewna z grupy COLORWOOD
dostępne są jako Mobiloil Forte (do mebli,
blatów, drzwi etc.) oraz Olio Parquet o podwyższonych właściwościach mechanicznych
(do zastosowania na schody, podłogi czy
wielkopowierzchniowe parkiety w centrach
handlowych). Oleje COLORWOOD charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami
aplikacyjnymi, m.in. rozlewnością, równomiernością wybarwienia, niepowtarzalnym
sposobem podkreślenia struktury i barwy
drewna, przyjemnym zapachem, stabilnością oraz wysoką odpornością na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

w dotyku wykończenie, nawet przy nałożeniu jednej warstwy na surowe, odpowiednio
przygotowane drewno. Aplikacja lakieru NATURALTOUCH powoduje, iż na lakierowanej powierzchni powstaje efekt naturalnego
drewna. Lakiery te przeznaczone są do mebli
oraz wszelkich powierzchni drewnianych
występujących we wnętrzach. Charakteryzują się bardzo dużą odpornością chemiczną
oraz odpornością na zarysowania.
Warto również podkreślić, iż w obu
przypadkach SOFTTOUCH oraz NATURALTOUCH charakteryzują się rzadko spotykaną w przypadku produktów o głębokim
macie odpornością na wybłyszczenia. Jest to
niezmiernie ważne w przypadku wykorzystywania tych produktów do wykańczania
ciemnych powierzchni, przy zapewnieniu
im dodatkowej cechy odporności. W obu
przypadkach, również dzięki zastosowaniu
wysokiej jakości składników, lakier jest niezwykle odporny na żółknięcie. Jest to dodatkowa istotna zaleta, tym razem w przypadku
jasnych gatunków drewna, która gwarantuje
niezmienny kolor przez długi czas.

Pigmenty z zawartością
cząstek metalicznych
Oferując szeroką gamę produktów innowacyjnych oraz przeznaczonych do
różnych zastosowań, również do drewna
stosowanego na zewnątrz, z asortymentu
Grupy ICA Italcolor proponuje środki z serii ARBOREA METAL. Ta linia produktów
składa się z wodorozcieńczalnych środków
impregnujących oraz powłok nawierzchniowych metalizowanych, gwarantujących
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Odporność na żółknięcie to istotna zaleta w przypadku jasnych gatunków drewna.

najwyższy poziom ochrony dzięki obecności pigmentów z zawartością cząstek
metalicznych, które zwiększają odporność
drewna na promienie UV.
Impregnaty serii ARBOREA METAL
przeznaczone są szczególnie do zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania
zewnętrznych pokryć bezklejowych. Produkt dostępny jest w sześciu różnych metalicznych kolorach i pozwala na uzyskanie ciekawych efektów, co stanowi idealne
rozwiązanie dla nowoczesnych budynków
z drewnianą elewacją, jak również może być
stosowany na wszystkie zewnętrzne powłoki w sytuacji, kiedy wymagane jest uzyskanie innowacyjnego wyglądu końcowego.
Dwukrotne nałożenie daje efekt podobny do pokrycia woskiem oraz sprawia, że powierzchnie są przyjemne w dotyku. Łatwość
nakładania oraz możliwość odświeżania
REKLAMA

umożliwia szeroki zakres zastosowania, zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych
konstrukcjach drewnianych. Uzupełnieniem linii produktów ARBOREA METAL są
wodorozcieńczalne lakiery nawierzchniowe
serii LA321VM. Są one dostępne w dziewięciu różnych kolorach, które zostały dobrane
pod kątem spójności oferty, a przeznaczone
są głownie do wykańczania okien i drzwi.
Powłoki lakierów ARBOREA METAL, podobnie jak w przypadku impregnatów, dzięki
domieszkom metalicznych barwników stanowią doskonałą barierę przed działaniem
promieni UV, która jest nieosiągalna przy
zastosowaniu zwykłych lakierów.
Więcej informacji o zastosowaniu produktów oraz o nowościach pozyskać można
na stronie www.italcolor.pl oraz w oddziałach
firmy Italcolor na terenie naszego kraju. l
Artykuł promocyjny

