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Innowacyjne
uszlachetnienie
powierzchni drewnianych
Firma Sopur oferuje produkty, które pozwalają
realizować najnowsze trendy i oczekiwania
rynku w zakresie uszlachetniania powierzchni
drewna. Nowoczesna kolorystyka, wysoka
jakość produktów, szybki serwis techniczny
oraz indywidualne podejście do klienta to atuty
polskiego producenta.
ofercie znajdują się różnego
rodzaju specjalist yczne
bejce, nowością jest Bejca
Pastelowa. Jest to produkt,
który powstał w odpowiedzi
na zapotrzebowanie na łagodną, spokojną kolorystykę mebli, w tym również na

W

kolory inspirowane najbardziej popularnymi płytami
meblowymi. Paletę kolorów
tworzą więc odcienie zbliżone do wybranych płyt meblowych (np. sonoma, venge,
latte), ale także równie modne
beże, popiele, ciepłe odcienie
brązów i orzechów. Cechą
wspólną nowych bejc jest za-
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wartość w ich recepturach (w
różnych proporcjach) bieli,
która nadaje wybarwieniom
łagodność i naturalność. Bejca
Pastelowa charakteryzuje się
krótkim czasem schnięcia,
bardzo dobrą rozlewnością
i jednorodnością wybarwienia. Przeznaczona jest do
aplikacji natryskiem na każdy
rodzaj drewna, jej czas schnięcia to tylko 15 minut.
Godną polecania bejcą
jest również Bejca Antyczna
– wodna. Jest to produkt
przyjazny środowisku naturalnemu, nie zawiera
rozpuszczalników. Bejca do-

skonale sprawdza się w barwieniu metodą zanurzeniową
(np. krzeseł), ale także w aplikacji natryskiem, pędzlem,
tamponem czy poprzez flowcoating. Wzmocnienie rysunku drewna oraz jednorodne
wybarwienia w przekrojach
poprzecznych i podłużnych
drewna to duże atuty tego
produktu.
Nowościami są również
bejce Specjal Dąb Naturalny
i Postarzacz do Drewna.
Lakier zawsze zmieni oryginalną barwę drewna, zazwyczaj delikatnie zażółcając jego
powierzchnię. Dodatkowo pod
wpływem promieniowania UV
samo drewno i powłoka lakierowa starzeją się, co wpływa
na dalszą zmianę koloru.
Bejca Specjal Dąb Naturalny
sprawia, że wybarwienie pokryte matowym lakierem (np.
Solak Ac Ultramat) daje trwałe
wrażenie surowej, naturalnej
powierzchni.
Postarzacz do Drewna
nadaje natomiast powierzchniom wygląd naturalnie postarzonego, wystawionego
na warunki atmosferyczne
drewna. Jest łatwy w użyciu,
bezzapachowy, a otrzymane
wybarwienia są odporne na
działanie światła. Produkt reaguje z substancjami zawartymi w drewnie, co powoduje
uzyskanie oryginalnych wybarwień w kolorze od brązowego do ciemnogranatowego.
Postarzacz przeznaczony jest
do dębowych, ewentualnie jesionowych elementów drewwww.mmia.pl
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nianych i drewnopochodnych:
boazerii, mebli, schodów,
elementów dekoracyjnych.
Produkt znakomicie nadaje
się do postarzania dużych powierzchni.
Ofertę bejc do drewna
uzupełniają bejce specjalistyczne przeznaczone do
konkretnych, często indywidualnych potrzeb producentów mebli. Grupę tę tworzą
Bejce Specjal, które przeznaczone są na duże linie przemysłowe – konwencjonalne
oraz UV.
W ofercie Spółki Sopur
znajdują się nie tylko bejce
do mebli, ale także do podłóg
oraz do elementów architektury ogrodowej. W przypadku
dużych powierzchni takich jak
np. podłogi, parkiety czy schody proponowaną bejcą jest
wodna Bejca do Parkietów.
Produkt ten charakteryzuje się
dobrą rozlewnością, wyraźnym podkreśleniem struktury
drewna i wysoką odpornością
na działanie światła. Co ważne, bejca nie wykazuje efektu „krwawienia”, zarówno
pod lakierem wodorozcieńczalnym, jak i rozpuszczalnikowym. Można więc na nią
aplikować pędzlem lub wałkiem wybrany lakier bez obaw

o przenikanie bejcy do lakieru
i powstawanie przebarwień.
Bejca podkreśla strukturę
drewna, dając efekt rustykalny, a jednocześnie tuszuje
jego wady powstałe np. po cyklinowaniu podłogi. W ofercie
znajduje się 10 podstawowych
kolorów, w tym modne odcienie szarości i bieli.
Elementy drewniane,
które eksploatowane są na
zewnątrz, wymagają zabezpieczenia produktami specjalnie do nich przeznaczonymi.
Takim produktem jest Bejca
Zewnętrzna-Wodna, która
tworzy cienką powłokę odporną na działanie grzybów
i glonów oraz posiada bardzo
wysoką odporność na działanie promieni UV.
Oprócz bejc w ofercie znajduje się szeroka gama lakierów oraz olejów. Szczególnym
zainteresowaniem cieszą się
lakiery wodorozcieńczalne
Solak Hydro Plus, które tworzą powłokę odpowiadającą
wymaganiom normy EN-713, co stanowi rekomendację
stosowania do lakierowania
mebli oraz zabawek dla dzieci. Lakiery te wykazują
znakomitą odporność mechaniczną i chemiczną. Dużą
popularnością cieszą się lakiery „ultra mat”, które nadają

drewnianym powierzchniom
aksamitny wygląd z efektem
naturalnego drewna: Solak
Hydro Plus LW-121/14 lub
dwuskładniowy lakier LW6/15. W ofercie znajdują się
lakiery zarówno na drewno, sklejkę, jak i na MDF.
Przykładowo lakiery podkładowe doskonale wypełniające
MDF: bezbarwny Solak Hydro
Plus LWP-20/13 i biały Solak
Hydro Plus Biel LWP-74/15.
Ciekawymi propozycjami są lakiery podkładowe na
sęczną sosnę: Solak Hydro
Plus zabielany LWP-234/15
i biały LWP-233/15. Sęki są
wadą drewna – wypływanie
z nich substancji organicznych (terpenów) powoduje
łatwo zauważalne żółte plamy szczególnie widoczne na
białych i pastelowych kolorach. Specjalnie dobrane
składniki powyższych lakierów powodują, że powłoka
jest przepuszczalna dla wody
i terpenów, wiązane są natomiast grupy odpowiadające
za zauważalną zmianę koloru.
W ofercie znajdują się lakiery
przeznaczone na każdy rodzaj
drewna i aplikacji: natrysk,
elektrostatykę, bębnowanie
czy zanurzanie.
Wśród olejów nowością
w ofercie jest Olej Twardy

do Mebli oraz Olej NANO do
Podłóg. Oba produkty tworzą
twardą powłokę, bardzo odporną na zarysowania, temperaturę oraz płyny stosowane
w gospodarstwie domowym.
Posiadają przyjemny zapach
i są przystosowane do łatwej
aplikacji pędzlem i wałkiem.
Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, krótkim czasem schnięcia
oraz dużą wydajnością. Ich
atutem jest również ciekawa
kolorystyka obejmująca odcienie bieli, szarości i brązów.
Oferta Spółki Sopur w zakresie produktów do uszlachetniania powierzchni
drewna jest bardzo szeroka.
Oferowane są zarówno produkty o standardowych parametrach, jak i te przeznaczone
do indywidualnych wymagań
klienta. Właściwy dobór produktów lub ich odpowiednią
modyfikacje do specyficznych
potrzeb linii produkcyjnej
gwarantują doradcy techniczno-handlowi. W zakresie
wszystkich bejc, olejów i lakierów istnieje możliwość doboru indywidulanego koloru
w laboratorium kolorystycznym firmy Sopur bez żadnych
opłat.
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