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LAKIERY DO DREWNA

Nasza firma produkuje lakiery na drewno wyłącznie w technologii rozpuszczalnikowej.

ELEWACJE DREWNIANE

Planując malowanie powinniśmy uwzględnić klasę i gatunek drewna na elewacji. 

DREWNO STANDARDOWE -  drewno powietrznosuche bez  przygotowania w suszarni,  może
posiadać niedoskonałości takie jak szczeliny, pęknięcia, sęki, uszkodzenia powierzchni od gwoździ 

DREWNO WYSOKIEJ JAKOŚCI – drewno wysuszone w suszarni z usuniętymi fragmentami
niedoskonałości  budowy typu  sęki  i  pęknięcia  lub  drewno  klejone  z  fragmentów  o  najwyższej
jakości 

MALOWANIE ELEWACJI Z DREWNEM STANDARDOWYM

Malując elewację z drewnem standardowym polecamy użycie wyłącznie gotowej lakierobejcy
o dowolnie wybranej kolorystyce.

Malowanie  lakierobejcą,  w  zależności  od  nasiąkliwości  drewna,  powinno  odbywać  się  w  tylu
warstwach, aby nie powstała widoczna powłoka na powierzchni drewna. 

Tego typu wykończenie wymagać będzie renowacyjnego przemalowania po latach eksploatacji (od
kilku  do  kilkunastu  lat).  Czas  do  renowacyjnego  przemalowania  uzależniony  jest  od  stopnia
narażenia  elewacji  na  słońce  oraz  intensywności  i  częstotliwości  nawilżania  wodą  opadową.
Pomimo wysokiej odporności lakierobejcy na warunki atmosferyczne, mikroszczeliny i pęknięcia
umożliwiają  przenikanie  wilgoci  pod  powłokę.  Ma  to  destrukcyjne  działanie  na  przyczepność
lakierobejcy.  Na naszych budynkach testowych,  produkowane przez  nas  lakierobejce,  utrzymują
swoją  jakość  już  ponad  10  lat.  W  tych  przypadkach  elewacje  osłonięte  są  szerokimi  okapami
dachów, które chronią przed bezpośrednim zaciekaniem.

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ). 

MALOWANIE ELEWACJI Z DREWNEM WYSOKIEJ JAKOŚCI

WARIANT I

Tego typu drewno elewacyjne można malować tak jak standardowe, w sposób opisany powyżej.
Dodatkowo, na podłoże z lakierobejcy, można zastosować lakier nawierzchniowy bezbarwny

lub kolorowy.
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GOTOWE AKRYLOWE LAKIERY BEZBARWNE 2K 

- Lakier Matowy MATSM o kodzie 1AC-PL-MATSM 

- Lakier Mat Jedwabisty MATS o kodzie 1AC-PL-MATS. 

- W wyjątkowych przypadkach możliwe jest też zastosowanie lakieru Mat Głęboki MATM o kodzie
1AC-PL-MATM.  Trzeba  wziąć  pod  uwagę,  iż  wykończenie  powierzchni  lakierem  MATM
spowoduje, że nie uzyskamy idealnej przejrzystości lakieru bezbarwnego. 

AKRYLOWE LAKIERY KOLOROWE TRANSPARENTNE 2K 

Takie lakiery uzyskamy mieszając: 

- niewielkie, kilkuprocentowe ilości past pigmentowych transparentnych typu AM (TUTAJ więcej
informacji o pastach pigmentowych).

- z lakierami typu MATSM, MATS lub MATM 

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).

WARIANT II

Innym sposobem wykończenia jest zastosowanie:

- bezbarwnych lakierów typu Protekt jako warstwy podkładowej 

-  i akrylowego lakieru kolorowego transparentnego 2K jako lakieru nawierzchniowego lecz
wyłącznie z past pigmentowych zawierających mikronizowane tlenki żelaza.

W ofercie firmy POLLAK ZFiL są to następujące pasty pigmentowe: 

- AM90 

- AM91 

- AM921

Z ewentualnym dodatkiem czarnej pasty pigmentowej AM5. 

Zastosowanie  lakieru  akrylowego  nawierzchniowego  2K umożliwia  uzyskanie  perfekcyjnie
gładkiej  powłoki. Takie  eleganckie  wykończenie  o  jedwabistej  powierzchni,  ma  szczególne
zastosowanie w przypadku, gdy elementy drewniane używane są jako dekoracyjne w zestawieniu z
murem  lub  innymi  rodzajami  elewacji.  Aby  uzyskać  taki  efekt,  przed  malowaniem  lakierem
nawierzchniowym, należy kilkakrotnie malować i szlifować warstwę podkładową z lakierobejcy lub
lakierów typu Protekt. 

Zastosowanie lakierobejcy pod lakier nawierzchniowy uwidoczni strukturę i słoje drewna, aby
ich  nie  podkreślać  należy  zastosować  bezbarwne  lakiery  typu  Protekt  i  kolorowe  lakiery
nawierzchniowe. 
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