TEMAT SPECJALNY – LAKIERY WODNE

Dla mebli z klasą
Silna potrzeba konkurowania na rynku meblarskim kojarzy się na ogół producentom mebli z
najatrakcyjniejszą ofertą cenową. Coraz częściej jednak konsumenci polscy decydują się na wybór
mebli o ciekawszym designie, lepszej jakości, pięknej kolorystyce czy stworzonych według własnej
koncepcji. Meble takie wykonuje się z wykorzystaniem wysokiej klasy drewna, oklein, środków
uszlachetniających i okuć. Oczekiwania te są w stanie spełnić na ogół mniejsze zakłady bądź
rzemieślnicy, zdarza się jednak, że również duże fabryki podejmują się indywidualnych zleceń lub
wypuszczają małe kolekcje, odmienne od standardowych programów. Dla tych właśnie producentów,
którzy świadomi są roli detali w powstawaniu wysokiej klasy produktów, swą ofertę kieruje brytyjska
firma Fiddes & Son, której dystrybutorem na naszym rynku jest sycowska firma Madrona.pl.

Fiddes & Son znana jest przede
wszystkim z wosków oraz politur
szelakowych, wykorzystywanych do
wysokiej klasy mebli, instrumentów
muzycznych czy ochrony i pielęgnacji drewna w budynkach mieszkalnych, muzeach oraz obiektach
sakralnych. Do grona klientów brytyjskiego przedsiębiorstwa należy
chociażby słynny producent fortepianów Steinway & Sons. Oferta firmy jest jednak znacznie szersza i odbiorcy mogą korzystać z takich produktów jak oleje do drewna, twarde
olejowoski do podłóg i mebli, wysokiej klasy bejce, podkłady szelakowe czy lakiery olejne. Filozofią firmy jest tworzenie produktów, które
podkreślą naturalne piękno drewna, a jednocześnie bazują na komponentach bezpieczniejszych dla
zdrowia użytkowników.

Barwniki
Z oferty Fiddesa Madrona.pl poleca przede wszystkim 3 typy barwników.
1. Bejce olejno-naftowe
Pozwalają one uzyskać silnie rustykalny charakter oraz intensywną, lecz spokojną kolorystykę. Przeznaczone są przede wszystkim do
drewna dębowego, mahoniowego oraz orzechowego. W związku z
tym, że nie podnoszą włókien, najczęściej stosowane są przez twórców mebli politurowanych, gdzie
gładkość drewna decydująco wpływa na efekt końcowy. Na bejce te
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nie nanosi się olejów oraz lakieru nitrocelulozowego, przed woskowaniem należy drewno potraktować
dodatkowo wypełniaczem szelakowym. Bejce olejno-naftowe nakłada
się za pomocą pędzla lub gąbki.
2. Bejce spirytusowe NGR
Cechuje je bardzo krótki czas
schnięcia oraz żywa, intensywna
kolorystyka. Ich zaletą jest duża wydajność oraz to, że nie podnoszą
włókien. Przeznaczone są do barwienia wszystkich gatunków drewna przed lakierowaniem, politurowaniem bądź naniesieniem twardego olejowosku. Wyrównują rysunek
drewna, nie zawierają węglowodorów aromatycznych. Nanosi się je za
pomocą natrysku, pędzla lub przez
zanurzanie. Bejce te powszechnie
stosowane są również przez renowatorów, ponieważ można nimi
podbarwiać politury szelakowe.
3. Bejce wodne
Bejce wodne Fiddes to uniwersalne barwniki o dużej intensywności, podkreślające usłojenie drewna.
Swe zastosowanie znajdują przed
uszlachetnianiem olejami, woskami, politurami czy lakierami. Barwniki wodne aplikuje się poprzez
natrysk, nanoszenie pędzlem lub
przez zanurzanie. Fiddes oferuje te
produkty przede wszystkim do barwienia drewna dębowego, mahoniowego oraz sosnowego.

Oleje, woski
1. Pasty woskowe Fiddes Supreme
Pasty woskowe Supreme występują w wersji bezbarwnej oraz w
kilku wersjach kolorystycznych dostosowanych do różnych gatunków
drewna. Najczęściej uszlachetnia się
nimi drewno sosnowe oraz dębowe,
z racji łatwości aplikacji powszechnie stosowane są przy wykańczaniu
galanterii drewnianej. Poza woskami do nanoszenia ręcznego Fiddes
proponuje pasty woskowe do natrysku. Powierzchnie woskowane,
mimo ograniczeń w zakresie odporności chemicznej i mechanicznej,
oferują piękne i łatwo odnawialne
wykończenie drewna. Woski nanosi
się na drewno surowe bądź gruntowane wcześniej podkładem szelakowym, który pozwala uzyskać antyczny wygląd, typowy dla mebli
klasycznych. Dopełnieniem programu są pasty do ochrony wosków w
miejscach narażonych na silniejsze
zużycie, takich jak blaty czy oparcia
foteli.
2. Produkty na bazie olejów
Fiddes & Son oferuje także szeroką paletę olejów do drewna, zarówno do zastosowania wewnętrznego, jak też do mebli ogrodowych.
Do najpopularniejszych produktów
z tego obszaru należą niżej wymienione.
Olej Danish Oil – kombinacja oleju tungowego, żywic i rozcieńczalników. Produkt ten znajduje swe
www.meblarstwo.pl
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pozwala otrzymać popularny „efekt
naturalny”.

Politury
Politury szelakowe firmy Fiddes
to interesująca oferta dla producentów wysokiej klasy mebli stylowych, renowatorów mebli oraz instrumentów muzycznych. Wysoka
jakość komponentów oraz ciekawe
rozwiązania technologiczne pozwalają na aplikację politur metodami
tradycyjnymi, jak też za pomocą natrysku. Oferta – wzbogacona o wypełniacze porów, grunty szelakowe
oraz modyfikowane melaminą politury szelakowe do blatów – stanowi
jedną z ciekawszych tego typu propozycji na rynku polskim.
(mb)

zastosowanie przy uszlachetnianiu drewna dębowego, jesionowego, mahoniowego oraz teakowego.
Oferuje odporne na wodę, twarde
i silnie matowe wykończenie. Dostępny w wersji bezbarwnej oraz w
dobieranych na potrzeby klientów
firmy kolorach.
Olej Finishing Oil – kombinacja
naturalnych olejów oraz żywic oferująca odporną na wodę, widoczną
powłokę dostępną w wersji matowej oraz w półpołysku. Produkt cechuje szybki czas schnięcia oraz nieprzyciemnianie olejowanego drewna. Z racji łatwości aplikacji (natrysk,
pędzel, szmatka) często stosowany przez producentów drzwi wewnętrznych.
Olej teakowy – mieszanina specjalnych bielonych olejów do zastosowania na drewnie teakowym.
Minimalnie ingeruje w kolorystykę
drewna, podkreślając jednocześnie
jego usłojenie.
Olej Boiled Linseed Oil – gotowany olej lniany do zastosowania
na wszystkich gatunkach drewna.
www.meblarstwo.pl

Znacznie bogatszy od oleju lnianego, o krótszym czasie schnięcia, pozwala uzyskać naturalne, ciepłe wykończenie drewna.
Twardy olejowosk – produkt będący mieszaniną naturalnych olejów
i wosków. Swe zastosowanie znajduje przede wszystkim przy uszlachetnianiu podłóg drewnianych
oraz blatów i mebli. Najczęściej stosowany na drewnie dębowym, tworzy odporną na wodę, soki, colę powłokę. Dostępny w wersji bezbarwnej oraz w ciekawej palecie kolorystycznej przeznaczonej przede
wszystkim do dębu i jesionu.
Glazura olejna – lakier olejno-żywiczny o doskonałych parametrach
odpornościowych i wysokiej estetyce uzyskanego filmu lakierniczego.
Dostępny w wersji matowej, satynowej oraz w połysku. Swe zastosowanie znajduje przy uszlachetnianiu
podłóg, blatów stołów, barów oraz
wysokiej klasy mebli, gdzie stanowi
alternatywę dla lakierów poliuretanowych, oferując bogaty, naturalny film lakierniczy. Wersja matowa
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