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drewno

Galeria
kolorów drewna
COLORWOOD – linia profesjonalnych produktów dla przemysłu

COLORWOOD to ciągle udoskonalana i rozwijana grupa produktów
w ofercie firm Italcolor Sp. z o.o. i Vicolor Sp. J., przeznaczona do barwienia
powierzchni z litego drewna oraz elementów okleinowanych naturalnym
fornirem, obejmująca bejce rozpuszczalnikowe, spirytusowe, pastelowe, wodne
Classica i Rustica, impregnaty, patyny oraz oleje – meblowy i do parkietu.

Coraz częściej gościmy w naszych domach
drewniane meble i podłogi. Z uwagi na to, że
nasze krajowe gatunki drewna nie odznaczają
się tak ciekawymi wybarwieniami jak egzotyczne, decydujemy się przede wszystkim na drewno barwione. By zapewnić jak najlepsze tego
efekty, firma Italcolor Sp. z o.o. przygotowała
linię profesjonalnych produktów dla przemysłu
– wśród nich bejce COLORWOOD.

Wzornik „galeria kolorów drewna”.

www.lakiernictwo.net

Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych
barwników eliminujących zupełnie efekt „krwawienia”, odznaczających się jednocześnie podwyższoną odpornością na światło, stworzono
szeroką gamę kolorystyczną bejc w różnych
układach, w zależności od wymagań klienta
– spirytusowym, rozpuszczalnikowym oraz
wodnym. Odpowiedni dobór tych nośników
pozytywnie wpływa na powtarzalność kolo-

rów i parametry aplikacyjne bejc, zapewniając
jednocześnie dużą kompatybilność z wyrobami
nawierzchniowymi.
Wydłużony czas schnięcia bejc rozpuszczalnikowych (TIN-10-01/30) sprawia, że
znakomicie podkreślają strukturę barwionych
elementów, dlatego szczególnie sprawdzają
się w przypadku drewna o głębokich porach.
Aplikuje się je poprzez natrysk, możliwe jest
również wcieranie tamponem lub pędzlem.
Wybierając tę ostatnią metodę, mocno uwydatnimy usłojenie drewna.
Bejce spirytusowe (TIN-20-01/30) charakteryzują się wyjątkowo krótkim czasem
schnięcia, dzięki czemu możliwe jest maskowanie różnic w odcieniach barwionych elementów. Są to produkty przeznaczone wyłącznie do
nakładania poprzez natrysk.
Bejce pastelowe (TPV-20-01/08) to sposób na otrzymanie pełnej gamy ciepłych, jasnych, półkryjących kolorów, które charakteryzują się wysoką odpornością na promienie
UV. Również te produkty aplikujemy wyłącznie
poprzez natrysk.
W trosce o środowisko naturalne oraz w
wyniku zaostrzania norm dotyczących emisji
lotnych związków organicznych (VOC), w grupie produktowej COLORWOOD znalazły się wysokiej jakości bejce wodne Classica i Rustica.
Bejce Classica (TIN-30-01/30), przeznaczone do aplikacji poprzez natrysk, wyróżnia
nieznaczna penetracja elementów, co wykorzystywane jest do ujednolicenia ewentualnych
różnic w odcieniach bawionych powierzchni.
Specjalne żywice, na bazie których skomponowano receptury bejc Rustica (TIN-40-01/30),
pozwalają z kolei uzyskać jednolity odcień elementów, nawet przy ich znacznym namoczeniu.
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Stworzone do barwienia wszelkich gatunków
drewna, głównie poprzez zanurzenie. Możliwe
jest również aplikowanie ich natryskiem, za pomocą pędzla czy tamponu.
Pełną gamę produktów COLORWOOD zaprezentowano we wzorniku „galeria kolorów
drewna”, który zawiera 30 odcieni bejc występujących jako rozpuszczalnikowe, spirytusowe
oraz wodne (Classica i Rustica), 8 kolorów
bejc pastelowych, 16 kolorów impregnatów
wodnych, 8 kolorów patyn dostępnych jako

rozpuszczalnikowe, spirytusowe i wodne,
a także 8 kolorów olejów (meblowych i do
parkietów). Możliwe jest także dostarczenie
produktów w kolorach zgodnych z próbkami referencyjnymi klienta lub wg systemów
RAL czy NCS.
n

Zapraszamy!
Wszystkie produkty z grupy COLORWOOD zaprezentowane zostaną „na żywo” podczas Poligonu
Umiejętności, towarzyszącemu co roku Targom
Drema. Z przedstawicielami Italcolor Sp. z o.o. będzie można spotkać się podczas targów w pawilonie
4, na stoisku nr 44. Tam również uzyskają Państwo
pełną informację na temat całej linii produktów.
Tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w imprezie
zapraszamy do oddziałów obydwu firm, gdzie
doświadczona grupa technologów i doradców techniczno-handlowych jest do Państwa dyspozycji.
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