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DREWNO

Ochrona, konserwacja
i dekoracja
Powłoki na drewno a przygotowanie powierzchni

Drewno to jeden z najszlachetniejszych surowców, jakie dostarcza nam natura. Jest lubiany za
swą naturalność, kolorystykę i zapach oraz szeroką gamę gatunków, począwszy od rodzimych,
regionalnych, po wysublimowane egzotyczne. Jest zawsze w modzie, ponieważ pozwala na
stworzenie przyjaznego naturalnego otoczenia. Wykorzystane zawsze spełnia swoją funkcję
pod warunkiem, że zostanie w odpowiedni sposób zabezpieczone lub uszlachetnione.

Z

awsze chcemy się cieszyć walorami
drewna przez długie lata. Będzie
to możliwe pod warunkiem odpowiedniego jego zabezpieczenia
uwzględniając przede wszystkim warunki
i czynniki, na które będzie narażone podczas
eksploatacji. Niezmiernie ważnym i istotnym
jest dobór odpowiedniej technologii korzystając z doradztwa doświadczonych specjalistów.
Odpowiednio dobrane materiały i komponenty
w procesie produkcji mebli pozwalają zaoszczędzić czas a także skrócić, a niejednokrotnie
wyeliminować zbędne czynności w procesie
technologicznym optymalizując tym samym
cały proces produkcji. Nie bez znaczenia dla
producentów jest jakość oraz gwarancja
dobieranych surowców, która gwarantuje
bezpieczeństwo produktu. Na wysoką jakość
i optymalny czas składają się technologia,

jakość użytych surowców i kontrola procesu
produkcyjnego. Biorąc pod uwagę wszystkie
te aspekty w procesie wykańczania drewna,
należy bardzo szczególną uwagę poświęcić
odpowiedniemu przygotowania powierzchni
przed ostatecznym wykończeniem. Stopień
dopracowania i odpowiednie wyszlifowanie
drewna będzie miało ogromne znaczenie na
ostateczny efekt. W zależności od poziomu
zaawansowania procesów technologicznych, Italcolor oferuje materiały ścierne dla
każdego rodzaju, począwszy od produktów
wykorzystywanych przy pracach ręcznych,
poprzez wykorzystanie elektronarzędzi, aż do
zaawansowanych rozwiązań produkcyjnych.
Bardzo ważnym i istotnym czynnikiem jest
odpowiedni dobór granulacji materiałów ściernych na poszczególnych etapach produkcji, jak
również dostosowanie ich do wykańczanych
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gatunków drewna. Firma Italcolor proponuje
kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
meblarskiego, w swojej ofercie posiada niezbędne materiały i surowce potrzebne do
odpowiedniego przygotowania powierzchni
marki własnej ISAND, jak również innych
dostawców.
Do wykończenia powierzchni drewnianych Italcolor posiada szeroki asortyment,
w skład którego wchodzą marki własne COLORIT, COLORWOOD, jak również produkty
włoskiego producenta firmy ICA.
COLORIT to grupa produktów przeznaczonych dla klientów indywidualnych dające
szerokie możliwości wykańczania, zabezpieczania i ozdabiania elementów drewnianych
dzięki takim produktom, jak impregnaty,
lakierobejce wodne, akrylowe farby pastelowe, bejce wodne w ciekawej kolorystyce
czy woski i oleje do drewna.
COLORWOOD to grupa produktów dla
profesjonalistów przeznaczona do ochrony,
konserwacji i dekoracji powierzchni z litego drewna oraz elementów okleinowanych
naturalnymi fornirami, obejmująca miedzy
innymi: impregnaty do drewna, bejce rozpuszczalnikowe, spirytusowe, wodne pod
nazwą Classica i Rustica oraz bejce pastelowe. Również patyny rozpuszczalnikowe,
spirytusowe i wodne oraz oleje do mebli,
parkietu i tarasów. Wszystkie produkty dostępne są w stałej ofercie i szerokiej gamie
kolorystycznej oraz według indywidualnych
wzorców referencyjnych dostarczonych przez
klienta.
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W asortymencie produktów ICA znajdują
się produkty z atestem ogniochronności FR,
pigmenty i barwniki, produkty do parkietu,
wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe oraz
produkty akrylowe parkietowe UV, lakiery na
szkło wodorozcieńczalne, MY GLOSS i do
szkutnictwa. Szeroka oferta systemu barwienia STAIN MIX, systemu MY LAB, efektów
specjalnych, bejc do drewna, lakierów poliuretanowych, lakierów UV wodorozcieńczalnych
i rozpuszczalnikowych oraz lakierów wodnych
na zewnątrz i do wewnątrz. ICA COLOR to
zintegrowany system do formułowania receptur i przygotowywania pigmentowanych
lakierów. Natomiast wśród nowości występują: system ACTIVIN reaktywne barwniki na
dąb i kasztan, IRIDEA nowa linia lakierów do
wewnątrz obejmująca nawierzchnie wodorozcieńczalne SOFT TOUCH i NATURAL TOUCH
oraz linia Arborea Metal wodorozcieńczalne
środki impregnujące i lakiery zawierające pigmenty metaliczne gwarantujące najwyższy
stopień ochrony powłoki drewnianej.
Warto jednak 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 dając
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
dają szerokie możliwości twórcze dekoratorom i architektom wnętrz. Warto również
podkreślić, iż firma ICA opracowując serię
Activin, zwróciła szczególną uwagę na ekologię oraz produkt przyjazny dla środowiska.
Gama Activin obejmuje 16 kolorów, nadając
wybarwianym gatunkom drewna niezwykłe
wrażenie naturalności i charakteru, co jest
niemożliwe do osiągnięcia z tradycyjnymi
systemami bejc. Głęboka penetracja włókien drewna przez bejce ACTIVIN umożliwia
szlifowanie zabarwionej powierzchni w sposób, który zmniejsza ryzyko usunięcia bejcy.
Pozwalają one na uszlachetnianie klepek
dębowych zawierających niewielkie wady,
nadając podłogom czy meblom wrażenie
„trójwymiarowości”. Produkty te spełniają
innowacyjne wymagania klientów i wpaso-
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wują się w najnowsze trendy uszlachetniania
drewna i wykańczania wnętrz.
Potwierdzając szeroką gamę produktów
innowacyjnych oraz przeznaczonych do różnych zastosowań, również drewna stosowanego na zewnątrz, Italcolor oferuje nowość,
którą jest gama specjalistycznych lakierów do
stolarki zewnętrznej Grupy ICA. Oferowana
linia metalicznych środków impregnujących
oraz powłok nawierzchniowych stanowi uzupełnienie szerokiej gamy produktów Arborea.
Nowa linia produktów Arborea Metal składa
się z wodorozcieńczalnych środków impregnujących oraz powłok nawierzchniowych
metalizowanych gwarantujących najwyższy
poziom ochrony dzięki obecności pigmentów
z zawartością cząstek metalicznych, które
zwiększają odporność drewna na promienie
UV. Metaliczne wodorozcieńczalne środki impregnujące serii Arborea Metal (seria
IM764VM) dedykowane są szczególnie do
zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania
zewnętrznych pokryć bezklejowych. Produkt
dostępny w 6 różnych metalicznych kolorach
pozwala na uzyskanie efektu postarzonego
drewna, 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 daje szeroki zakres zastosowania zarówno na zewnętrznych
i wewnętrznych konstrukcjach drewnianych.
Linia produktów Arborea Metal obejmuje
również nowe wodorozcieńczalne lakiery
nawierzchniowe serii LA321VM. Są one dostępne w 9 różnych kolorach, które zostały
specjalnie dobrane pod kątem elementów
zewnętrznych, okien, drzwi oraz bezklejowych
pokryć drewnianych. Powłoki Arborea Metal
stosowane są jako warstwa nawierzchniowa
i dzięki domieszkom metalicznych barwników
stanowią doskonałą barierę przed działaniem
promieni UV, która jest nieosiągalna przy
zastosowaniu normalnych lakierów.
Więcej informacji o szczegółach i możliwościach zastosowań produktów oraz
o nowościach dostępne są na stronie www.
italcolor.pl oraz w oddziałach firmy Italcolor
na terenie naszego kraju.

Zaproszenie na Dremę
Zapraszamy do odwiedzenia naszych
stoisk podczas MTP DREMA w dniach
6-9.10.2015.
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