TEMAT SPECJALNY – CHEMIA MEBLARSKA

Szlachetne powłoki
Możliwości produkcyjne polskich firm meblarskich stają się od lat coraz ciekawsze.
Dostęp do wysokiej klasy maszyn i narzędzi, zacieśnianie kontaktów
z projektantami, bogata oferta gatunków drewna, oklein czy folii dekoracyjnych,
a przy tym szeroka oferta chemii lakierniczej pozwalają na niemal nieograniczone
możliwości w zakresie kształtu i wyglądu nowoczesnych produktów.

Wciąż jednak zakłady stolarskie borykają się z problemami podczas uszlachetniania wartościowych mebli stylowych. Stosowanie niewłaściwych barwników, zalewanie
intarsjowanych czy rzeźbionych elementów lakierami o
niskiej wartości estetycznej
obniża wartość mebla, budząc
jednocześnie niezadowolenie
klienta. Jakość wykończenia
jest tymczasem równie ważna jak zastosowany gatunek
drewna czy klasa okuć meblowych. Ciekawą ofertę produktów lakierniczych do mebli antycznych i rustykalnych
proponuje brytyjska firma Fiddes, znana na polskim rynku z
produktów woskowych i olejowych.

Barwniki
Fiddes proponuje 3 typy
bejc do drewna: olejne, spirytusowe i wodne. Każda z
nich nadaje drewnu antyczny
lub rustykalny charakter. Bejce olejne stosowane są najczęściej przed wykańczaniem
mebli politurami szelakowymi. Olej silnie ożywia usłojenie drewna, podkreśla je, a
jednocześnie wstępnie wypełnia drewno, co ułatwia następnie nanoszenie politur.
Bejce te najczęściej stosuje się
na drewnie dębowym, mahoniowym i orzechowym, ciekawe efekty pozwalają one jed-
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nak uzyskać na olsze czy brzozie. W połączeniu z politurami
i woskami antycznymi oferują
stary, szlachetny wygląd drewna z widoczną patyną.
Bejce spirytusowe cechuje szybki czas schnięcia i żywa
kolorystyka, a przy tym antyczny charakter. Można je ze
sobą mieszać, można też dodawać je do politur oraz lakierów prekatalizowanych firmy
Fiddes. Nanosi się je zarówno
przez natrysk, jak też ręcznie,
ale w tym drugim wypadku
uzyskuje się znacznie ciekawsze efekty.
Bejce wodne również podkreślają rysunek drewna, ale
bardziej wyrównują ogólny
jego obraz. Ich kolorystyka jest
intensywna, lecz spokojna.
Bejce wodne wymagają dokładnego przygotowania powierzchni, szczególnie przed
politurowaniem.

Wykończenia
Aby uzyskać wysokiej klasy
wykończenie drewna, można
stosować jego olejowanie, woskowanie, politurowanie bądź
lakierowanie. Każde z rozwiązań stworzy inny efekt optyczny, zaoferuje też odmienne
odporności chemiczne czy
mechaniczne.

Olejowanie
Fiddes posiada w ofercie
szeroką gamę olejów prze-
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znaczoną do rozmaitych zastosowań. Część z nich oferuje wykończenia matowe,
część, poprzez zawartość żywic i wosków, tworzy powłoki
satynowe czy błyszczące. Wybór oleju zależy od tego, czy
chcemy podkreślić rysunek
drewna, ocieplić kolorystykę,
jaką powierzchnię i w jakim
stopniu chcemy zabezpieczyć.
Najpopularniejsze
produkty w ofercie firmy to tzw. olej
duński oraz twardy olejowosk.
Olej duński to kombinacja oleju tungowego z żywicami.

Produkt ten podkreśla usłojenie, ożywia (lecz nie zażółca) je
kolorystycznie i tworzy lekko
błyszczący film o dużych walorach estetycznych. Olejowosk
mniej ingeruje w kolorystykę drewna, pozostawia je bardziej naturalnym, dodatkowo
oferuje aksamitną powłokę.

Woskowanie
Najpopularniejszym sposobem uzyskania antycznego
wykończenia drewna jest jego
woskowanie. Wosk firmy Fiddes nie zawiera oleju, w związ-
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ku z czym bardzo szybko wysycha i nie podkreśla usłojenia drewna. Produkt w wersji
bezbarwnej oferuje idealnie
neutralne kolorystycznie wykończenie drewna, aksamitne
i przyjemne w dotyku. Nadaje
się zarówno do gatunków iglastych, jak też liściastych. Wosk
w wersji barwionej silnie patynuje drewno. Można go nanosić na drewno surowe, ale też
na drewno wcześniej olejowane, politurowane czy malowane farbami. Zastosowanie wosku na lakierze odbierze mu
szklistość i doda antycznego charakteru. Woski barwione pozwolą na spatynowanie
powierzchni. Przed woskowaniem drewna często stosuje
się jego olejowanie lub nanoszenie podkładu szelakowego.

Politurowanie
Politurowanie to najszlachetniejsze z wykończeń
drewna. Wymaga cierpliwości
i doświadczenia, odwdzięcza
się jednak pięknym połyskiem,
trójwymiarowym rysunkiem
drewna i absolutnie antyczną

powłoką. Fiddes oferuje gotowe politury szelakowe z najwyższej klasy szelaku o różnym zabarwieniu. Producent
zaleca stosowanie przed politurowaniem podkładu szelakowego, który znacznie skraca
żmudny proces wypełniania
porów i gruntowania. Produkty szelakowe firmy Fiddes cieszą się powodzeniem wśród
renowatorów i producentów
antycznych mebli, drzwi, boazerii oraz instrumentów muzycznych.

klasy mebli. Drugi to kombinacja lakieru nitrocelulozowego
z melaminą. Lakier ten cechuje bardzo szybki czas schnięcia, znacznie zwiększona odporność mechaniczna i chemiczna, estetyczna powłoka.
Nanosi się go poprzez natrysk.
Tam, gdzie oczekuje się
powłoki lakierowej o najwyższych parametrach odpornościowych i estetycznych, firma Fiddes poleca lakier A/C
– dwukomponentowy lakier
chemoutwardzalny.
(mmb)

Lakierowanie

reklama

Spośród produktów lakierowych tego producenta
warto wspomnieć glazurę do
drewna, lakier prekatalizowany oraz lakier chemoutwardzalny. Pierwszy z produktów
– dostępny w macie, satynie
bądź połysku – to tradycyjny,
jednoskładnikowy poliuretan
do nanoszenia ręcznego. Daje
ciepły film lakierniczy o bardzo
dobrych parametrach odpornościowych. Często stosowany jest do lakierowania blatów
barowych, stołów, wysokiej

REKLAMY
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