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drewno

Dusza miejska,
nowoczesny styl
Lakiery do drewna o zabarwieniu miejskim

Świat ICA Group ciągle się rozwija, zwracając
uwagę na trendy designu i na żądania
projektantów i architektów. Z tego powodu
laboratorium Badań i Rozwoju zajęło się
badaniem lakierów do drewna o zabarwieniu
miejskim.

S

eria Urban Matter łączy
styl nowoczesny z eleganckim, realistyczny
z niedoskonałym (ze
względu na niejednorodną powierzchnię) i inspiruje się codziennością. Mogą być również realizowane powierzchnie z efektem
cementu i stali kortenowskiej,
pozostawiając wygląd surowca,
ale z ciepłem drewna w dotyku.
Urban Matter nadaje się do zastosowań bardziej kreatywnych,
dając miejsce wyobraźni z możliwością tworzenia nieskończenie
różnych efektów za każdym razem innych i niepowtarzalnych.

Efekt cementu
Look przemysłowy i “zakurzone” kolory ozdabiają wnętrza
dzięki efektowi cementu. Ta
seria, dzięki badaniom nowych
trendów designu i współczesnego projektowania wnętrz, jest
dostępna w trzech odcieniach
szarości.
Efekt ten osiąga się za
pomocą cyklu lakierowania na
panelach w MDF albo na melaminie, łączy on użycie podkładu
szpachlowanego na bazie wody
ze specjalnym efektem Vellumatt
w trzech różnych kolorach.

Efekt corten.

Aplikacja natryskiem
i szpachlą
Efekt przypominający wyglądem i w dotyku cement.
Realizacja wyjątkowych efektów dzięki szpachlowaniu
podkładu na bazie wody.
Duża miękkość w dotyku
Dobra odporność chemiczno-fizyczna

Efekt corten

Efekt cementu.

www.lakiernictwo.net

Efekt ten proponuje nowoczesny styl jeszcze bardziej naznaczony o nierównej powierzchni, jaki charakteryzuje się jasnymi
i ciemnymi odcieniami, które
odtwarzają mocny kolor prawdziwej stali naturalnej corten.
Efekt ten osiąga się za pomocą
cyklu lakierownia na panelach
w MDF albo na melaminie, który
łączy użycie czarnego podkładu
matowego z efektem postarza-

nia na bazie wody, żółty kwiat
i czerwony tlenek, podczas gdy
przepływ koloru jest tworzony
przez sprężone powietrze na
lakierowanej powierzchni.
Aplikacja natryskiem
Ładny efekt przypominający
w dotyku stal corten.
Realizacja wyjątkowych
efektów uzyskanych dzięki możliwości poruszania
się za pomocą zmiennych:
sprężonego powietrza, odcienia koloru matowej bazy
poliuretanowej i efektów
postarzania.
Doskonała odporność na
światło.
Ciepło drewna i stabilność
efektu w czasie stali corten.
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