
WszysTKo dlA 
PerFeKcyjnej 
PoWłoki Na 
dreWNie

Z naszej pasji do naturalnego 
materiału, jakim jest drewno, 
zrodziły się wysokiej jakości pro-
dukty, przynoszące użytkownikowi 
bezpośrednie pożytki. W tym  
katalogu znajdziesz szczegółowe 
informacje o naszych produktach,  
naszym doradztwie oraz praktycz-
ne porady.

Perfekcyjne systemy powłok do 
elementów drewnianych – nad 
tym pracujemy z pasją.

Passion for wood

katalog



Sikkens Wood Coatings  
to marka firmy AkzoNobel 

Zawarte na tych stronach treści i dzieła, stworzone przez nas, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powiela-
nie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie w dowolny sposób, przekraczające granice ustanowione  
w prawie autorskim, wymaga pisemnej zgody Akzo Nobel Wood Coatings GmbH.

Niniejszą broszurę wolno kopiować tylko do celów prywatnych, nie wolno jej kopiować do celów komercyjnych. Za-
mieszczone na tych stronach treści, nie stworzone przez Akzo Nobel Wood Coatings GmbH, nie naruszają praw autor-
skich osób trzecich. W szczególności treści należące do osób trzecich są odpowiednio oznaczone. Jeżeli mimo to za-
uważycie Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednia informację.
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Ewout Bosman, Brand Manager 
Sikkens Wood Coatings
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Źródłem naszej pasji do drewna jest nasz zaangażowany stosunek do 
tego cennego surowca. Sercem i rozumem pracujemy nad tym, aby 
zachować jego jakość. Naturalne właściwości elementów drewnianych 
są uszlachetniane systemami powłok Sikkens Wood Coatings, dzięki 
czemu zachowują na długo swoje piękno. 

Nasz entuzjazm dla drewna to nie abstrakcja, ale praktyka realizowa-
na w stosunkach z naszymi Klientami. Możesz się o tym przekonać 
osobiście w najdrobniejszych szczegółach. 

Produkty Sikkens Wood Coatings są reprezentatywne dla naszego po-
tencjału a nasi kompetentni doradcy zawsze udzielą Ci fachowej pomo-
cy w zakresie doboru sprzętu lub właściwej technologii aplikacji. Part-
nerska współpraca to także część naszej pasji do drewna.

Każdego dnia motywuje mnie cel, jakim jest dostarczenie Państwu 
systemów powłok o jak najwyższej jakości, aby Wam umożliwić uzy-
skiwanie optymalnych powierzchni drewna. I właśnie dlatego tworzymy 
wciąż nowe standardy naszym szerokim asortymentem produktów i 
naszym serwisem. Innowacje i tradycja to dwie cechy, które znajdzie-
cie Państwo w optymalnej kombinacji w produktach naszej marki  
Sikkens Wood Coatings. Zaufajcie nam, abyśmy mogli wspólnie za-
pewnić ochronę drewna.

Ten katalog przedstawia naszą kompletną paletę produktów i popro-
wadzi Państwa do niezawodnych i przekonujących wyników: od impre-
gnatów, przez podkłady i powłoki pośrednie po powłoki nawierzchnio-
we. Informujemy w nim Państwa wyczerpująco o innowacyjnych 
powłokach specjalnych i produktach pielęgnacyjnych.

Witamy w Sikkens Wood Coatings

Pracujemy z pasją do drewna 
i dla Was



Spis treści

Lazurujące: CETOL®

Kryjące: RUBBOL®

Data ostatniej aktualizacji:  
lipiec 2013

Ze względu na dużą różnorod-
ność podłoży i warunków  
obiektowych każdy nabywca/
użytkownik powinien na własną 
odpowiedzialność należycie 
sprawdzić, czy nasze materiały 
nadają się do zamierzonego 
zastosowania w specyficznych 
warunkach obiektu oraz przet-
warzać je zgodnie z aktualnym 
stanem techniki.
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Szukasz produktów renowacyjnych?

W razie uszkodzenia powłoki należy działać szybko, aby uniknąć dalszych 
szkód. Malowanie renowacyjne jest łatwe i skuteczne, jeżeli użyjesz wysokiej 
jakości farb oraz lazur do drewna Sikkens. Więcej informacji jest dostępnych 
na stronie www.sikkens.com
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AkzoNobel to globalny lider w produkcji farb  
i lakierów i czołowy producent chemikaliów spe-
cjalnych. Zaopatrujemy przedsiębiorstwa i kon-
sumentów na całym świecie w innowacyjne  
produkty i pracujemy z pasją nad rozwojem  
długotrwałych rozwiązań dla naszych Klientów. 
Centralę mamy w Holandii, w Amsterdamie 
i stale jesteśmy w czołówce w dziedzinie długo-
trwałych rozwiązań. 50.000 naszych pracowni-
ków/pracownic w ponad 80 krajach angażuje 
się w osiąganie najwyższych standardów i stara 
się już dziś odpowiadać na pytania jutra, zgod-
nie z naszym mottem „Tomorrow’s Answers  
Today™“.

Nasze produkty znajdziesz wszędzie, od stadio-
nów olimpijskich w Chinach po port w Sydney – 
a być może nawet w swoim własnym domu.
 
Prowadzimy ciągłą wymianę informacji z naszy-
mi Klientami, aby uzyskać opinie o naszej do-
tychczasowej działalności i móc ją nieustannie 
doskonalić. Już dziś oprócz wysokich standar-
dów jakości i bezpieczeństwa realizujemy dale-
kowzroczna ochronę środowiska naturalnego 
przez optymalne wykorzystanie zasobów  
i energii. www.akzonobel.com

AkzoNobel – Tomorrow’s Answers TodayTM
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 Lokalizacje

Centrala główna na Europę i
Region Wschodni
Casco Adhesives AB
P.O. Box 11538
100 61 Stockholm
Szwecja
Tel.: +46 874 34000
Faks.: +46 864 31607
Email: info@WFAeurope.com

Centrala Regionu Północnego
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Staffanstorpsvägen 50
205 17 Malmö
Szwecja
Tel.: +46 403 55000
Faks.: +46 403 55132

Centrala Regionu Zachodniego
Akzo Nobel Wood Coatings GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Niemcy
Tel.: +49 210 377800
Faks.: +49 210 377577

Centrala Regionu Południowego
Akzo Nobel Industrial Coatings S.p.a.  
Divisione Wood
Via Spangaro, 1
30030 Peseggia di Scorzè (VE)
Włochy
Tel.: +39 415 898111
Faks.: +39 415 898191

Wood Finishes and Adhesives – world of  
innovations

Wood Finishes and Adhesives, jako uznany na całym świecie dostaw-
ca przemysłowych powłok do drewna, obsługuje czołowych producen-
tów wykładzin ściennych, mebli, okładzin podłogowych i konstrukcji 
drewnianych do zastosowań zewnętrznych, takich jak okna i drzwi. 
Zdają się oni na nasze produkty, chcąc zachować pożądany wygląd 
i niezbędną ochronę.

Nasi Klienci korzystają z naszej kompletnej oferty powłok a także  
należących do rynkowej czołówki klejów do drewna i produktów na 
bazie żywic, preferowanych do stosowania w systemach łączących 
do drewnopochodnych produktów wielowarstwowych i laminatów. 

Opatentowane urządzenia aplikacyjne do klejów maksymalizują pro-
duktywność i minimalizują zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 
Kompleksowy serwis techniczny zapewnia efektywną i wydajna pracę 
naszych produktów w zakładach naszych Klientów.

www.akzonobel.com/wood
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Wood Finishes and Adhesives należy do działu branżowego Performance Coatings kon-
cernu AkzoNobel, wyspecjalizowanego w produkcji powłok o wysokich parametrach i 
zaopatrującego liczną klientelę od branży budowlanej, przez elektronikę AGD i przemysł 
stoczniowy po producentów sprzętu sportowego. Nasz dział branżowy przemysłowych 
powłok do drewna – Sikkens Wood Coatings – od 2010 r. należy organizacyjnie do 
Wood Finishes and Adhesives.
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Passion for wood
Sikkens Wood Coatings – chcemy dzielić  
z Tobą naszą pasję do drewna

Minione sukcesy nie zasłaniają nam jednak spoj-
rzenia w przyszłość. Wprost przeciwnie – jesteśmy 
w pełni świadomi czekających nas wyzwań i mamy 
pomysły i wizje, jak im sprostać.

Obsługa Klienta na najwyższym poziomie
Do tego przywiązujemy w Sikkens Wood Coatings 
bardzo dużą wagę i to Ty masz z tego korzyści – 
każdego dnia. Nie chodzi nam jednak tylko o naj-
wyższej klasy serwis, ale także o uczynienie ze 
współpracy z naszymi Klientami partnerstwa, mogą-
cego sprostać wysokim wymaganiom przyszłości.

Kierujemy się założeniem: razem możemy więcej 
osiągnąć!

Zapewnianie jakości – promowanie innowacji
Wymagania stawiane produktom wysokiej klasy  
wciąż się zmieniają. W ekonomice i ekologii obo-
wiązują nowe standardy. Chodzi tu w równej mie-
rze o optymalizację złożoności produktów i proce-
sów jak i o spełnianie wysokich standardów 
ekologicznych. Producenci i przetwórcy potrzebują 
dalekowzrocznych, innowacyjnych rozwiązań, aby 
kontynuować generowanie wzrostu. Oferujemy je 
dla Waszej korzyści.

Nasza pasja do drewna pomaga nam przy tym nie 
tylko zachowywać tradycyjne wartości, ale także je 
innowacyjnie rozwijać. To wspaniale, że możemy 
razem iść tą droga.

Marka Sikkens powstała w 1792 r. a następnie rozwinęła się w wielobranżowym koncer-
nie. Doświadczenie, kompetencja i tradycja – wszystkie te atrybuty są widoczne w nas-
zych najwyższej klasy produktach. Na to możesz stawiać i zawsze na tym polegać –  
jakość lidera rynku.

Passion for wood
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Odświeżone i bardziej informacyjne: 
Sikkens Wood Coatings - nowy wygląd

CETOL®

Satin matt mid and top coat

Seidenmatte Zwischen- und Schlussbeschichtung

Semi-finition et finition satinée mate

Zijdematte voor- en aflak

Jedwabisto matowa powłoka pośrednia i nawierzchniowa

Hedvábně matná mezivrstva a konečná vrstva

Полуматовое промежуточное и финишное покрытие

WF 952

BASE TU 20 L 7000080 13075188-006251-200

VOC: 2004/42/EC - IIA/e: 130g/l (2010). <= 36g/l.

For professional use only

GB Akzo Nobel Industrial Coatings Ltd Mercer Way Blackburn UK BB1 2QZ +44 12 54 68 79 50
This product is not classified according to EU legislation. Safety data sheet available for professional user on request.

DE Akzo Nobel Wood Coatings GmbH Düsseldorfer Str. 96-100 40721 Hilden Germany +49210377800
Dieses Produkt ist gemäß EU-Gesetzgebung nicht eingestuft. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

CZ Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö +46 40 35 50 00
Tento produkt není klasifikován v souladu s legislativou EU. Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

NL Akzo Nobel Decorative Coatings bv P.O. Box 3 NL-2170 BA Sassenheim +31 71 308 6944
Dit product is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens de EU-regelgeving. Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele 
gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

FR Akzo Nobel Industrial Finishes SAS 4, rue Pasteur 91580 ETRECHY +33 1 69 78 70 80
Ce produit n‘est pas classé selon la législation de l‘Union européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professi-
onnels.

PL Akzo Nobel Industrial Coatings sp. z o.o. Ul. Polna 1A 62-025 Kostrzyn Polska +48 61 89 70 500
Ten produkt nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego 
działalność zawodową.

RU Сделано в Швеции. Поставщик: ООО «Акзо Нобель ЛКМД», 194362, С-Петербург, Парголово, Горское ш., д. 4, 
Тел:+7 812 325 69 56
Этот продукт не классифицирован в соответствии с правилами Европейского Сообщества. Паспорт безопасности предоставляется 
профессиональному пользователю по запросу.

AKZO-13-049 Cetol_WF952_20l_Lieferprogr.indd   1 18.07.13   10:10

Kod QR
Zeskanuj ten kod smartfonem, aby uzyskać 
wszystkie ważne informacje jak np. arkusze 
danych technicznych i specyfikacje bez-
pieczeństwa jako pliki do pobrania.

Piktogramy
Tu znajdziesz wszystkie ważne  
informacje o właściwościach naszych 
produktów.

Oznaczenie produktu
Nasze oznaczenie produktu CETOL® 
obejmuje produkty lazurujące  
a RUBBOL® produkty kryjące. 

Nazwa produktu
W tym miejscu znajduje się zawsze  
nazwa produktu.

Trzycyfrowa liczba
100 podkład kryjący
200 kryjąca powłoka pośrednia
300 nawierzchniowa powłoka kryjąca
400 materiał uszczelniający
500 podkład lazurujący
600 pośrednia powłoka lazurująca
700 nawierzchniowa powłoka lazurująca
800  impregnat, rozcieńczalnik, środek  

przeciwpianowy
900 nawierzchniowa powłoka lazurująca

Objaśnienie piktogramów i systemu kodowania.

Elementy drewniane wg DIN EN 927-1
Podział według przeznaczenia

System kodowania Sikkens Wood Coatings

Pozostałe piktogramy

Okna, drzwi zewnętrzne, ogrody zimoweStabilne wymiarowo

Drewniane elementy domów  
prefabrykowanych
• wysokiej jakości deski profilowe 
• szalunki okapowe/deski szczytowe 
•  konstrukcje sumikowo-łątkowe, wiązary 

klejone, głowice płatwiowe, krokwie, 
bramy zewnętrzne, konstrukcje belko-
we, szkielet drewniany, okiennice skła-
dane, ekskluzywne domki ogrodowe 
i rekreacyjne, konstrukcje ogrodowe 
z drewna wyższej jakości, płyty z twor-
zyw drzewnych jako elementy elewacji

Z ograniczoną sta-
bilnością wymiarową

 Proste ogrodowe konstrukcje drewniane 
(ogrodzenia myśliwskie, ogrodzenia mas-
kujące, pergole, miejsca parkingowe pod 
wiatą, stopnie drewniane, itd.), urządze-
nia do zabawy, szopy, stodoły, deskowa-
nia rustykalne, odeskowania, tarasy, po-
dłogi drewniane

Niestabilne  
wymiarowo

Wodorozcieńczalny

Rozpuszczalnikowy

Szpachlowanie

Powlekarka do desek

Nakładanie pędzlem

VacumatPolewanie

Zanurzanie

Natrysk 

Powłoka z efektem 
naturalnym

Rodzaje zastosowania Typowe przykłady

S zawiera rozpuszczalnik
W  wodorozcieńczalny
P podkład
M powłoka pośrednia
F powłoka nawierzchniowa
T rozcieńczalnik
V różne
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Impregnat/ 
podkład impregnujący

Podkład

Powłoka pośrednia

Powłoka nawierzchniowa

CETOL®

Satin matt mid and top coat

Seidenmatte Zwischen- und Schlussbeschichtung

Semi-finition et finition satinée mate

Zijdematte voor- en aflak

Jedwabisto matowa powłoka pośrednia i nawierzchniowa

Hedvábně matná mezivrstva a konečná vrstva

Полуматовое промежуточное и финишное покрытие

WF 952

BASE TU 20 L 7000080 13075188-006251-200

VOC: 2004/42/EC - IIA/e: 130g/l (2010). <= 36g/l.

For professional use only

GB Akzo Nobel Industrial Coatings Ltd Mercer Way Blackburn UK BB1 2QZ +44 12 54 68 79 50
This product is not classified according to EU legislation. Safety data sheet available for professional user on request.

DE Akzo Nobel Wood Coatings GmbH Düsseldorfer Str. 96-100 40721 Hilden Germany +49210377800
Dieses Produkt ist gemäß EU-Gesetzgebung nicht eingestuft. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

CZ Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö +46 40 35 50 00
Tento produkt není klasifikován v souladu s legislativou EU. Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

NL Akzo Nobel Decorative Coatings bv P.O. Box 3 NL-2170 BA Sassenheim +31 71 308 6944
Dit product is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens de EU-regelgeving. Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele 
gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

FR Akzo Nobel Industrial Finishes SAS 4, rue Pasteur 91580 ETRECHY +33 1 69 78 70 80
Ce produit n‘est pas classé selon la législation de l‘Union européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professi-
onnels.

PL Akzo Nobel Industrial Coatings sp. z o.o. Ul. Polna 1A 62-025 Kostrzyn Polska +48 61 89 70 500
Ten produkt nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego 
działalność zawodową.

RU Сделано в Швеции. Поставщик: ООО «Акзо Нобель ЛКМД», 194362, С-Петербург, Парголово, Горское ш., д. 4, 
Тел:+7 812 325 69 56
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Dolny wiersz
W tym wierszu znajdziesz numer EAN, informację 
o wariancie produktu a także numer partii produkcy-
jnej. Dodatkowo podane są tu numery odnoszące 
się do naszego procesu produkcyjnego.

Informacja o produkcie
Tu znajdziesz krótką infor-
mację o produkcie w róż-
nych językach.

Zasady bezpieczeństwa
W tym miejscu są podane wszystkie 
ważne zasady bezpieczeństwa 
i dane kontaktowe dla poszczegól-
nych krajów.

 
 
Tło
Tło drewniane z mazerunkiem 
to produkty grupy CETOL®.  
Odcień kryjący jest stosowany 
do produktów RUBBOL® 

Znaczenie barwy
Odcień umożliwia szybkie zorientowanie się, jakiemu  
rodzajowi powłoki odpowiada dany produkt.
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Impregnaty Sikkens Wood Coatings  
Nasze impregnaty zapewniają największe bezpie-
czeństwo i poprawiają „naturalną trwałość“ każde-
go drewna iglastego i liściastego. Zwłaszcza  
w rejonie szczelin i czopów impregnacja w elemen-
tach zapewnia osiągnięcie silniejszej ochrony 
przed sinizna i zgnilizną.

Podkłady impregnujące Sikkens Wood  
Coatings 
Dzięki innowacyjnej koncepcji uzyskujesz jedno-
cześnie dwie różne ważne korzyści. Ochronę  
drewna i funkcję barwnego podkładowania nasz 
produkt 2 w 1 zapewnia w jednej operacji roboczej.

A to oznacza: minimalne zużycie, maksymalny zysk. 
Dzięki naszemu podkładowi impregnującemu można 
zaoszczędzić do 50% kosztów materiałów i 25 %  
długości cyklu. Zalecane praktyczne zużycie wynosi 
120–160 g/m2 dla drewna miękkiego.

Nasz podkład impregnujący skutecznie chroni drew-
no dzięki opracowanej przez nas technologii trans-
feru fazowego, ponieważ substancje czynne wnika-
ją szczególnie głęboko w drewno. W ten sposób 
drewno otrzymuje niezbędną ochronę przed prze-
barwieniami wynikającymi z sinizny i zgnilizny.

Technologia transferu fazowego w podkładzie impregnującym  
Sikkens Wood Coatings

Dzięki dodatkom do transferu fazo-
wego fungicydy penetrują z fazy 
wodnej (podkład impregnujący) 
do fazy stałej (drewno). Tam ich 
działanie sięga głębokich warstw 
drewna.

Drewno stosowane jako materiał budowlany musi być zabezpieczone przed długotrwałym 
działaniem wilgoci, aby nie pojawiały się problemy. W pierwszym rzędzie odpowiada za to 
konstrukcja. Jeżeli jednak wilgoć wniknie w element konstrukcyjny, nasze impregnaty i po-
dkłady impregnujące zapewniają niezawodną ochronę i zapobiegają zgniliźnie oraz prze-
barwieniom.

Impregnat i podkład impregnujący jako  
podstawa wysokojakościowej ochrony
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CETOL® WV 885 BPD+ 1 Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny 2,5 l
 20 l
 120 l

144 × 2,5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l 

Impregnat przeciwdziałający siniźnie i zgniliźnie, do elementów drewnianych nie pod-
danych obciążeniom statycznym, nie stykających się z gruntem, w zastosowaniach  
zewnętrznych.

Wodorozcieńczalny

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

 
Przetwarzanie: zanurzanie, polewanie, nakładanie pędzlem

 Działanie grzybobójcze:Ochrona przed sinizną i zgnilizną. Bio-
cydów używać w sposób bezpieczny. Przebadany wg EN 599 
i zgodny z wymaganiami DIN 68800 część 3. Przed użyciem  
zawsze przeczytać oznaczenie i informacje o produkcie.
 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo, 
o ograniczonej stabilności wymiarowej, niestabilne wymiarowo

1: Dostępność produktów różna w różnych krajach.
2: Dostępność kolorów różna w różnych krajach. 

Impregnat 

Podkład impregnujący 

CETOL® WP 567 BPD 1 Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Wyciąg z
Joinery Color Classics2

(Szczegóły patrz  
www.sikkens-wood-coatings.com)

Base TC:  
20 l/110 l

18 × 20 l = 360 l
4 × 110 l = 440 l 

Prześwitujący podkład impregnujący zapewniający pełnowartościową ochronę drewna, 
do elementów drewnianych nie poddanych obciążeniom statycznym, nie stykających 
się z gruntem, w zastosowaniach zewnętrznych. Impregnacja i podkładowanie w jednej 
operacji technologicznej. 

Wodorozcieńczalny

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: zanurzanie, polewanie,  
powlekarka do desek
 Działanie grzybobójcze:Ochrona przed sinizną i zgnilizną. Bio-
cydów używać w sposób bezpieczny. Przebadany wg EN 599 
i zgodny z wymaganiami DIN 68800 część 3. Przed użyciem  
zawsze przeczytać oznaczenie i informacje o produkcie.
 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo, 
o ograniczonej stabilności wymiarowej, niestabilne wymiarowo
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Podkłady stanowią ogniwo łączące powierzchnię drewna z powłoką. Dzięki ich składowi wpływają na istotne  
właściwości systemu powłokowego, takie jak np. przyczepność.

Opracowywanie podkładów wymaga szczególnej 
staranności pod względem doboru surowców, te-
stowania i zgodności systemowej. W produktach 
wodnych stosujemy technologie na bazie nowocze-
snych spoiw dyspersyjnych. Efekt wyróżnia się 
dużą zdolnością penetracji, z głębokim wnikaniem 
w strukturę komórkową drewna.

Podkłady lazurujące
Grupa CETOL® WP wyróżnia się dużą różnorodno-
ścią barw. Można imitować praktycznie każdą natu-
ralną barwę drewna. Harmonijna kombinacja z po-
włokami nawierzchniowymi (CETOL® WF 950/955 
lub CETOL® WF 952/957) umożliwia otrzymanie 
atrakcyjnych barw systemowych i tworzenie z nich 
własnych firmowych kolekcji. Zależnie od jakości 
drewna można zintensyfikować, egalizować lub 
tworzyć własne zabarwienie i strukturę powierzch-
ni, przez odpowiedni dobór odcieni.

Wysokiej jakości podkłady to 
większa niezawodność systemu

Rada profesjonalisty - odcień  
lazurujący

Wykonaj podkład w ciemniejszej bar-
wie (np. CETOL® WP 560 = J085T) 
a lakieruj jaśniejszą (np. CETOL® 
WF 955 = J006T) albo wybierz ten 
sam odcień podkładu i powłoki na-
wierzchniowej 
. Penetracja i powstawanie powłoki homogenicznej nowocze-

snych dyspersji akrylanowych na drewnie iglastym
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RUBBOL® WP 193

RUBBOL® WP 194

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Biały 20 l
 120 l

18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Biały 20 l
 120 l

18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l 

Biały izolacyjny podkład natryskowy do elementów drewnianych, do zastoso-
wań zewnętrznych i wewnętrznych. Dobre zwilżanie porów, wysoka zdolność 
wypełniania, słaby zapach, łatwy do szlifowania.

Wodorozcieńczalny

 Rodzaj spoiwa: żywica akrylowo-alkidowa

Przetwarzanie: natrysk 

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

Biała powłoka podkładowa i pośrednia (koncentrat) do elementów drewnianych z efek-
tem izolacji od składników drewna powodujących przebarwienia powłoki, do zastoso-
wań zewnętrznych i wewnętrznych. Dwukrotne polewanie umożliwia osiągnięcie pow-
łoki o grubości ok. 30 µm na sucho.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: żywica akrylowo-alkidowa

 Przetwarzanie: zanurzanie, polewanie

  Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo, 
o ograniczonej stabilności wymiarowej, niestabilne wymiarowo 

Podkład 
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Podkład

Biały podkład do elementów konstrukcyjnych z drewna, o właściwościach izolacyjnych 
względem składników drewna, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Rozpuszczalnikowy

Rodzaj spoiwa: żywica alkidowa

Przetwarzanie: zanurzanie, nakładanie pędzlem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo, 
o ograniczonej stabilności wymiarowej, niestabilne wymiarowo

 Informacja dotycząca transportu: Nr UN: 1263 Farby ADR:  
Kl. 3, III

Biały 2-składnikowy podkład natryskowy PUR do okien, drzwi wejściowych i płyt MDF, 
w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych. Produkt składa się z komponentu  
A = podkładu i komponentu B = utwardzacza.

Wodorozcieńczalny

Komponent A: kombinacja akrylanu z poliuretanem
Komponent B: izocyjanian
Przetwarzanie: natrysk
Proporcja mieszaniny 5:1  
(5 części podkładu i 1 część utwardzacza)
Czas przydatności do użycia: ok. 2 godzin od wymieszania
 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej

RUBBOL® SP 110

RUBBOL® WP 151

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Biały 20 l 18 × 20 l = 360 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Biały A: 4,16 l A: 1 × 4,16 l = 4,16 l

B: 0,84 l B: 6 × 0,84 l = 5,04 l
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Podkład 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwney,
barwy standardowe 
Sikkens,
Joinery Color
Classics.
Pozostałe odcienie
na zapytanie.

Baza TC/003:
5 l/20 l/100 l

(w beczce 120 l)

72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 100 l = 400 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny 5 l 72 × 5 l = 360 l 

Prześwitujący podkład do elementów drewnianych, do zastosowań zewnętrznych  
i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalny

 Rodzaj spoiwa: kopolimer akrylanu

Przetwarzanie: zanurzanie, polewanie,  
powlekarka do desek
 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo, 
o ograniczonej stabilności wymiarowej, niestabilne wymiarowo

Bezbarwny podkład do szlifowania (koncentrat) do elementów drewnianych  
(proporcje mieszaniny 1:3, 25 % produktu, 75 % wody), do zastosowań zewnętrznych 
i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalny

 Rodzaj spoiwa: kopolimer akrylanu

Przetwarzanie: zanurzanie, nakładanie pędzlem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo, 
o ograniczonej stabilności wymiarowej, niestabilne wymiarowo

CETOL® WP 560

CETOL® WP 575

Rada profesjonalisty - podkład do szlifowania 
Podkład do szlifowania CETOL® WP 575 służy głównie do wstępnej obróbki 
drewna, która optycznnie poprawa jakości nałożonej następnie powłoki. Na 
tak przygotowaną, oszlifowaną na gładko powierzchnię drewna można nakładać 
wszystkie wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikowe systemy farb i lazur  
Sikkens Wood Coatings.
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Podkład

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Wyciąg z
Joinery Color Classics2

(Szczegóły patrz
www.sikkens-wood-coatings.com)

Baza TC/003:
5 l/20 l/100 l

(w beczce 120 l)

72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 100 l = 400 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny,
barwy standardowe 
Sikkens,
Joinery Color Classics

Baza TC/003: 
 5 l/20 l

72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l

 

Prześwitujący podkład do elementów drewnianych, chroniący przed sinizną, do zasto-
sowań zewnętrznych.

Wodorozcieńczalny

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: zanurzanie, polewanie,  
powlekarka do desek, Vacumat
 Działanie grzybobójcze:Ochrona przed sinizną. Biocydów uży-
wać w sposób bezpieczny. Przebadany wg EN 599 i zgodny  
z wymaganiami DIN 68800 część 3. Przed użyciem zawsze 
przeczytać oznaczenie i informacje o produkcie.
 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo, 
o ograniczonej stabilności wymiarowej, niestabilne wymiarowo

Wodorozcieńczalny, prześwitujący podkład do elementów drewnianych, do zastosowań 
zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalny

Rodzaj spoiwa: żywica akrylowo-alkidowa

Przetwarzanie: zanurzanie, polewanie,  
powlekarka do desek
 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo, 
o ograniczonej stabilności wymiarowej, niestabilne wymiarowo

CETOL® WP 562 BPD 1

CETOL® WP 566

1: Dostępność produktów różna w różnych krajach.
2: Dostępność kolorów różna w różnych krajach. 
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Podkład

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Barwy standardowe 
Sikkens,
Joinery Color Classics

Baza TC/003:
 19,6 l

18 × 19,6 l = 352,80 l 

Prześwitujący podkład do elementów z drewna, o właściwościach izolacyjnych  
względem składników drewna, do zastosowań zewnętrznych.

Rozpuszczalnikowy

Rodzaj spoiwa: żywica alkidowa

Przetwarzanie: zanurzanie, nakładanie pędzlem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo, 
o ograniczonej stabilności wymiarowej, niestabilne wymiarowo 

CETOL® SP 520 W
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Przez niezabezpieczone złącze sfazowane wchłaniana jest wilgoć.

Zamknięta „V“ fuga jest wodoszczelna

Rada profesjonalisty

Szpachlówka akrylowa
Wyrwy po struganiu lub 
otwory wydrążone przez ro-
baki - to żaden problem dla 
szpachli akrylowej, ponieważ 
praktyczna, łatwa w użyciu 
tuba umożliwia natychmia-
stowe naprawienie tych wad.

Ochrona przekrojów czoło-
wych drewna
Wodną masę uszczelniającą 
Kodrin WV 456, zamykającą 
niezawodnie pory w strefach 
przekrojów czołowych drew-
na, można łatwo nanieść  
pędzlem.

Unikanie zawilgocenia za pomocą  
odpowiedniej masy uszczelniającej 

Zapobieganie szkodom
Jako trwałe profilaktyczne zabezpieczenie przed 
zawilgoceniem w rejonie złącz sfazowanych zale-
camy po zapodkładowaniu wykonanie elastyczne-
go uszczelnienia produktem Kodrin WV 472 dla 
systemów prześwitujących i Kodrin WV 470 biały 
dla systemów kryjących. W ten sposób można  
zapewnić klientom trwałość okna z drewna.

Dodatkowa ochrona przekrojów poprzecznych 
drewna
Okna drewniane są zdatne do użytku tylko tak długo, 
jak długo są ze wszystkich stron niezawodnie zabez-
pieczone. Szczególnie zagrożone są punkty przyło-
żenia sił w konstrukcji. I tak na przykład silnie obcią-
żone są zawsze złącza narożnikowe okien. Bowiem 
właśnie tu siły ruchów drewna działają w różnych 
kierunkach, co może szybko doprowadzić do roz-
warcia złączy sfazowanych. Oznacza to szerokie 
otwarcie drzwi wilgoci. A oto skutek: Drewno pęcz-
nieje i kurczy się nierównomiernie, mogą przedostać 
się zarodniki grzybów. Dalsze szkody są możliwe. 
Pomocne są nasze produkty uszczelniające.
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Kodrin WV 457

Kodrin WV 458

Wodorozcieńczalna bezbarwna masa uszczelniająca, zamykająca niezawodnie pory 
w strefach przekrojów czołowych drewna. Do powłok kryjących i prześwitujących, 
do stosowania po podkładowaniu.

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

 Przetwarzanie: nakładanie pędzlem, szpachlowanie

  Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej

Wodorozcieńczalna biała masa do zamykania przekrojów poprzecznych drewna 
w V-fugach w oknach i drzwiach drewnianych w celu zabezpieczenia przed penetracją 
wilgoci, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Do powłok kryjących  
(białych i jasnych), do stosowania po podkładowaniu.

Rodzaj spoiwa: specjalna dyspersja polimerowa

Przetwarzanie: wciśnięcie w „V“ fugę i ściąganie palcem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej

Kodrin WV 456

Wodorozcieńczalna bezbarwna masa do zamykania przekrojów poprzecznych drewna 
w V-fugach w oknach i drzwiach drewnianych w celu zabezpieczenia przed penetracją 
wilgoci, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Do powłok kryjących  
(barwnych) i prześwitujących, do stosowania po podkładowaniu.

Rodzaj spoiwa: specjalna dyspersja polimerowa

Przetwarzanie: wciśnięcie w „V“ fugę i ściąganie palcem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Bezbarwny 750 ml 6 × 750 ml = 4,5 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Bezbarwny 250 ml 10 × 250 ml = 2,5 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Biały 250 ml 10 × 250 ml = 2,5 l 
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Masa uszczelniająca
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Kodrin WV 470
(powłoka biała i jasna)

Kodrin WV 472
( powłoka prześwitująca i kryjąca [barwne])

 Elastyczna masa uszczelniająca do V-fug, w obszarze połączeń 
narożnikowych drewnianych okien i drzwi. Zapobiegająca penet-
racji wilgoci. Do powłok kryjących białych i jasnych, do stosowa-
nia po podkładowaniu.

Rodzaj spoiwa: specjalna dyspersja polimerowa

 Przetwarzanie: wtryskiwanie pistoletem dozującym a następnie 
ściąganie szpachelką lub palcem

  Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo

 Elastyczna masa uszczelniająca do V-fug, w obszarze połączeń 
narożnikowych drewnianych okien i drzwi. Zapobiegająca penet-
racji wilgoci. Do powłok prześwitujących i kryjących (barwnych), 
do stosowania po podkładowaniu.

 Rodzaj spoiwa: specjalna dyspersja polimerowa

Przetwarzanie: wtryskiwanie pistoletem dozującym a następnie 
ściąganie szpachelką lub palcem

  Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Biały wkład 320 ml 12 × 320 ml = 3.840 ml 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Półprzezroczysta wkład 320 ml 12 × 320 ml = 3.840 ml 

Masa uszczelniająca
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Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Biały tuba 400 g 12 × 400 g = 4.800 g 
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Dronbnoziarnista  
szpachla akrylowa

Szpachla do powłok kryjących, w zastosowaniach zewnętrznych 
i wewnętrznych. Do wypełniania braków o małej powierzchni, 
wyrw po struganiu i otworów po szkodnikach na zapodkładowa-
nych powierzchniach drewna.

Wodorozcieńczalna

 Rodzaj spoiwa: Akrylan styrenu

Przetwarzanie: standardowymi szpachlami/nożami

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej

Szpachlówka
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W typowym przypadku wykonuje się dwuwarstwowe lakierowanie (warstwa pośrednia 
i warstwa nawierzchniowa) tym samym produktem. Jednak w wielu przypadkach dzięki 
właściwej kombinacji produków można uzyskać lepsze rezultaty. Dlatego Sikkens Wood 
Coatings poleca dla niektórych gatunków drewna rozwiązania kombinowane, zapobiega-
jące późniejszemu powstawaniu słabych punktów.

Pośrednie powłoki lazurujące
Gatunki drewna twardego o strukturze z dużymi 
porami po natryśnięciu typowej powłoki pośredniej 
często nie są na brzegach porów i na krawędziach 
optymalnie zwilżane. Wskutek tego w tych miej-
scach przy lakierowaniu nawierzchniowym nie 
może wytworzyć się homogeniczna, zwarta powło-
ka o wystarczającym wypełnieniu porów. Te kry-
tyczne strefy stanowią później w warunkach działa-
nia czynników atmosferycznych potencjalne słabe 
punkty, ponieważ stanowią naturalne drogi dostępu 
dla wilgoci i promieniowania UV. W takich przypad-
kach zwiększoną niezawodność systemu zapewnia 
powłoka pośrednia.

Kryjące powłoki pośrednie
W przypadku drewna bogatego w aktywne składni-
ki (poza modrzewiem) dobrą ochronę przed prze-
barwieniami zapewnia RUBBOL® WM 270 w połą-
czeniu z podkładem o działaniu izolacyjnym. 
Należy przy tym bezwzględnie przestrzegać zale-
canych czasów schnięcia (patrz specyfikacja tech-
niczna).

Powłoka pośrednia jako „optymalizacja  
systemu“ w celu uzyskiwania lepszych wyników
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Powłoka pośrednia

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Biały  20 l
 120 l

18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Biały  20 l
 120 l

18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l 

Biała powłoka pośrednia o właściwościach izolacyjnych względem powodujących  
przebarwienia składników drewna liściastego do elementów drewnianych  
(nie nadaje się do modrzewia), w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: żywica akrylowo-alkidowa

 Przetwarzanie: natrysk

  Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 

Biała powłoka podkładowa i pośrednia do elementów drewnianych, do zastosowań  
zewnętrznych i wewnętrznych. Szczególnie przydatna do gatunków drewna o dużych 
porach. Dwukrotne polewanie umożliwia osiągnięcie grubości suchej powłoki 30 µm.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: żywica akrylowo-alkidowa

 Przetwarzanie: zanurzanie, polewanie

  Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 

RUBBOL® WM 270

RUBBOL® WM 274
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Powłoka pośrednia

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny: 003 20 l 18 × 20 l = 360 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny: 003 20 l
120 l

18 × 20 l = 360 l 
4 × 120 l = 480 l

Wysokoprzezroczysta powłoka pośrednia do elementów drewnianych, do zastosowań 
zewnętrznych i wewnętrznych. Wyjątkowo dobre zwilżenie i wypełnienie porów na 
drewnie o dużych porach.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natrysk 

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 

Wysokoprzezroczysta powłoka pośrednia do elementów drewnianych, do zastosowań 
zewnętrznych. Wyjątkowa charakterystyka zwilżania poprawia ochronę drewna, zape-
wniając jednocześnie bardzo dobre zwilżenie i wypełnienie porów.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: kopolimer akrylanu

Przetwarzanie: zanurzanie, polewanie

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

CETOL® WM 610

CETOL® WM 665
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Dowiedz się więcej o technologii blokady jonowej na stronie 50

Dowiedz się więcej o technologii blokady jonowej na stronie 50
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Powłoka pośrednia

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny: 003 20 l
120 l

18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny: 003 20 l 18 × 20 l = 360 l

Wysokoprzezroczysta, izolująca powłoka pośrednia do elementów drewnianych, do 
zastosowań zewnętrznych i wewnęrznych, bardzo dobre zwilżanie porów i właściwości 
wypełniające pory.

Wodorozcieńczalna

 Rodzaj spoiwa: specjalny kopolimer akrylanu

Przetwarzanie: zanurzanie, polewanie

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

Wysokoprzezroczysta, izolująca powłoka pośrednia do elementów drewnianych, do 
zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, bardzo dobre zwilżanie porów i właściwości 
wypełniające pory.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: specjalny kopolimer akrylanu

Przetwarzanie: natrysk, nakładanie pędzlem (tylko w  
przypadku elementów drewnianych o ograniczonej stabilności 
wymiarowej) 
 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

CETOL® WM 675
Technologia  
blokady jonowej

CETOL® WM 680
Technologia  
blokady jonowej
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Na zakończenie: powłoki nawierzchniowe  
kryjące i lazurujące z długotrwałą ochroną

Do elementów drewnianych z wysokimi wymaganiami pod względem trwałości i estetyki 
dostępne są powłoki nawierzchniowe Sikkens Wood Coatings. 

Powłoki kryjące z rodziny produktów RUBBOL®  
zapewniają oknom i drzwiom drewnianym znacznie 
dłuższą trwałość. Powłoki kryjące są bowiem 
szczególnie odporne.

Lazurowe powłoki nawierzchniowe CETOL® uwy-
datniają świeży i atrakcyjny wygląd drewna, a po-
nadto zapewniają ochronę powierzchni. 

Poprawione właściwości powłoki lazurującej spra-
wiają, że powłoka jest mniej wrażliwa na obciąże-
nia mechaniczne.

Przekonajcie Państwo swoich Klientów prześwitu-
jącymi i równomiernymi powierzchniami, o różnych 
stopniach połysku, w licznych barwach drewna.
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Dowiedz się więcej o technologii Duraflex na stronie 51

Dowiedz się więcej o technologii Duraflex na stronie 51
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Powłoka nawierzchniowa

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Czysty biały  
RAL 9010

20 l 18 × 20 l = 360 l 

Biały sygnałowy
RAL 9016

20 l
 120 l

18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l

Odcienie z serii 4041  
Color Concept
RAL i NCS

Baza W05:
5 l/10 l/20 l

60 × 5 l = 300 l
36 × 10 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l

Baza N00:
4,9 l/9,8 l/19,6 l

72 × 4,9 l = 352,8 l
36 × 9,8 l = 352,8 l

18 × 19,6 l = 352,8 l

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Biały sygnałowy
RAL 9016, 
Czysty biały RAL 9010

20 l 18 × 20 l = 360 l

Odcienie z serii 4041  
Color Concept
RAL i NCS

Baza W05:
5 l/10 l/20 l

60 × 5 l = 300 l
36 × 10 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l

Baza N00:
4,9 l/9,8 l/19,6 l

72 × 4,9 l = 352,8 l
36 × 9,8 l = 352,8 l

18 × 19,6 l = 352,8 l

Jedwabiście matowa, kryjąca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do elementów 
drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dobra odporność na  
działanie czynników atmosferycznych i trwała elastyczność.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natrysk 

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

Kryjąca powłoka pośrednia i nawierzchniowa z jedwabistym połyskiem do elementów 
drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dobra odporność na  
działanie czynników atmosferycznych i trwała elastyczność.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan 

Przetwarzanie: natrysk 

Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

RUBBOL® WF 382
Technologia Duraflex

RUBBOL® WF 387
Technologia Duraflex
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RUBBOL® WF 375

RUBBOL® WF 378

* Wkrótce oznaczenie „HP“ dla baz barwnych przestanie być stosowane. Nie ma to związku ze zmianą jakości.

Powłoka nawierzchniowa

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Odcienie z serii 4041 
Color Concept, RAL  
i NCS

Baza W05: 
10 l

36 × 10 l = 360 l

Baza N00: 
9,8 l

36 × 9,8 l = 352,8 l

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

RUBBOL® WF 378
Biały sygnałowy
RAL 9016

20 l 18 × 20 l = 360 l

barwny
RUBBOL®  
WF 378 (HP)*
Odcienie z serii 4041 
Color Concept, RAL  
i NCS

Baza W05: 
5 l/10 l/20 l

60 × 5 l = 300 l 
36 × 10 l = 360 l 
18 × 20 l = 360 l

Baza N00: 
4,9 l/9,8 l/19,6 l

72 × 4,9 l = 352,8 l 
36 × 9,8 l = 352,8 l 

18 × 19,6 l = 352,8 l

Błyszcząca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do elementów drewnianych, do  
zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. 

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natrysk 

Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

Kryjąca powłoka pośrednia i nawierzchniowa o dobrym rozpływie, z jedwabistym 
połyskiem, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. 

Wodorozcieńczalna

 Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natrysk 

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 
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Możliwość łączenia z WP 151: strona 16 i WV 850: strona 46

RUBBOL® WF 380

RUBBOL® WF 390
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Powłoka nawierzchniowa

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Biały sygnałowy
RAL 9016

 10 l
 20 l

36 × 10 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l 

2-składnikowa, kryjąca powłoka pośrednia i nawierzchniowa z jedwabistym połyskiem, 
do drzwi wejściowych. Przed przetwarzaniem wymaga usieciowienia preparatem 
WV 850. Wyłącznie dla elementów drewnianych nie podlegających działaniu czynników 
atmosferycznych, jak np. konstrukcje drewniano-aluminiowe i inne powierzchnie drew-
niane w zastosowaniach wewnętrznych, można zrezygnować z dodawania preparatu 
WV 850. 

Wodorozcieńczalna

 Rodzaj spoiwa: kombinacja akrylanu z poliuretanem

Przetwarzanie: natrysk 

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 

RUBBOL® WF 373

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

RUBBOL® WF 380
Biały sygnałowy
RAL 9016

 20 l
 120 l

18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l 

Czysty biały
RAL 9010

20 l 18 × 20 l = 360 l

barwny  
RUBBOL®  
WF 380 (HP)*
Odcienie z serii 4041 
Color Concept, RAL  
i NCS

Baza W05: 
5 l/10 l/20 l

60 × 5 l = 300 l 
36 × 10 l = 360 l 
18 × 20 l = 360 l

Baza N00: 
4,9 l/9,8 l/19,6 l

72 × 4,9 l = 352,8 l 
36 × 9,8 l = 352,8 l 

18 × 19,6 l = 352,8 l

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

białe aluminium metallic, 
myszy metallic, złocisty 
brąz metallic, czerwień 
sygnałowa metallic,  
czerwień rubinowa  
metallic,
ultramaryna metallic, 
ciemna zieleń metallic i 
odcienie DB metallic 

 10 l 36 × 10 l = 360 l 

Jedwabiście matowa, kryjąca powłoka pośrednia i nawierzchniowa o dobrym rozpływie, 
do elementów drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. 

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natrysk 

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

Powłoka pośrednia i nawierzchniowa z efektem metallic do elementów drewnianych, 
do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. 

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natrysk

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 



32

Dowiedz się więcej o technologii Duraflex na stronie 51

Dowiedz się więcej o technologii Duraflex na stronie 51

CETOL® WF 952
Technologia Duraflex

CETOL® WF 957
Technologia Duraflex

Powłoka nawierzchniowa

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Odcienie standardowe 
Sikkens Wood Coatings,  
Joinery Color Classics

Baza TU:
 5 l/20 l

72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Odcienie standardowe 
Sikkens Wood Coatings,  
Joinery Color Classics

Baza TU:
5 l/20 l

72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l 

Jedwabiście matowa, prześwitująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do ele-
mentów drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, z maksymalnym 
poziomem ochrony przed promieniowaniem UV. Dobra odporność na działanie czyn-
ników atmosferycznych i trwała elastyczność.

Wodorozcieńczalna

 Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natrysk 

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

Prześwitująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do elementów drewnianych z jed-
wabistym połyskiem, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, z maksymalnym 
poziomem ochrony przed promieniowaniem UV. Dobra odporność na działanie czyn-
ników atmosferycznych i trwała elastyczność.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natrysk

Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 
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Możliwość łączenia z WV 850: strona 46
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CETOL® WF 950

CETOL® WF 955

CETOL® WF 973

Powłoka nawierzchniowa

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny, odcienie 
standardowe Sikkens 
Wood Coatings, 
Joinery Color Classics.
Inne odcienie na zapyta-
nie.

Baza TC/003:  
5 l/20 l/120 l

72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny,
odcienie standardowe 
Sikkens Wood  
Coatings, Joinery Color 
Classics.
Inne odcienie na  
zapytanie.

Baza TC/003:  
5 l/20 l/120 l

72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny,
odcienie standardowe 
Sikkens Wood Coatings, 
Joinery Color Classics.
Inne odcienie na zapyta-
nie.

Baza TC/003:  
10 l/20 l

36 × 10 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l

 

Jedwabiście matowa, prześwitująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do  
elementów drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalna

 Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natrysk

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

Prześwitująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa z jedwabistym połyskiem do  
elementów drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalna

 Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natrysk

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

2-składnikowa, prześwitująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa z jedwabistym 
połyskiem, do drzwi wejściowych. Przed przetwarzaniem wymaga usieciowienia prepa-
ratem WV 850. Wyłącznie dla elementów drewnianych nie podlegających działaniu 
czynników atmosferycznych, jak np. konstrukcje drewniano-aluminiowe i inne pow-
ierzchnie drewniane w zastosowaniach wewnętrznych, można zrezygnować z dodawa-
nia preparatu WV 850.

Wodorozcieńczalna

 Rodzaj spoiwa: kombinacja akrylanu z poliuretanem

Przetwarzanie: natryski

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
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Powłoka nawierzchniowa
Powłoki z efektem naturalnym

Ciesz się naturą
Mamy odpowiednie produktu, pozwalające 
długo się cieszyć ogrodem wyposażonym 
w drewniane meble bez dużych nakładów 
na pielęgnację.

Nasze lazury to hydrofobowe produkty, od-
porne na działanie czynników atmosferycz-
nych. Ich przetwarzanie jest łatwe, zapewnia-
ją doskonałą ochronę i zachowują piękno 
wyposażenia ogrodu. Atrakcyjna paleta barw 
naszych lazur daje duże możliwości kształto-
wania rozwiązań wizualnych.

Powłoki z efektem naturalnym:  
utrwalone naturalne piękno  
Od dawien dawna drewno należy do materiałów 
o niemal nieograniczonej liczbie zastosowań. 
Jako odrastający i energooszczędny w obróbce 
materiał budowlany ma ono szczególny walor 
ekologiczny. Drewno ma jednak nie tylko 
ekscytującą przeszłość, ale także wielką 
przyszłość. Ponieważ charakteryzuje się 
doskonałymi właściwościami jako materiał 
i tworzy przyjemny domowy mikroklimat, buduje 
się z niego domy, okna, drzwi, meble i podłogi. 

Kto odbiera drewno wszystkimi zmysłami,  
czuje jego wartość i dostrzega naturalne piękno. 
Powłoki Sikkens Wood Coatings z efektem natu-
ralnym zachowują to piękno, chronią drewno 
i zwiększają jego trwałość. Prześwitujące,  
aksamitnie-matowe powierzchnie uwypuklają 
strukturę drewna i ukazują piękną stronę tego 
materiału.



35

W
pr

ow
ad

ze
nie

Im
pr

eg
na

t/ 
po

dk
ład

 im
pr

eg
nu

jąc
y

Po
dk

ład
Ma

sa
 us

zc
ze

lni
ają

ca
Po

wł
ok

a p
oś

re
dn

ia
Po

wł
ok

a n
aw

ier
zc

hn
io

wa
Inn

e p
ro

du
kty

Inf
or

ma
cje

 i s
er

wi
s

Powłoka nawierzchniowa
Powłoki z efektem naturalnym

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny,
odcienie standardowe 
Sikkens Wood Coatings,
Joinery Color Classics.
Inne odcienie na 
zapytanie.

Baza TC/003: 
20 l

18 × 20 l = 360 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny,
odcienie standardowe 
Sikkens Wood Coatings,
Joinery Color Classics.
Inne odcienie na 
zapytanie.

Baza TC/003: 
5 l/20 l

72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Bezbarwny,
odcienie standardowe 
Sikkens Wood Coatings,
Joinery Color Classics.
Inne odcienie na 
zapytanie.

Baza TC/003: 
5 l/20 l/120 l

72 × 5 l = 360 l
18 × 20 l = 360 l
4 × 120 l = 480 l

Głęboko matowa, prześwitująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do elementów 
drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Cienko- lub średniowarst-
wowy system lazurujący. Jako lazura z efektem naturalnym uwypukla charakterystycz-
ną strukturę drewna.

Wodorozcieńczalna powłoka z efektem naturalnym

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natryskiwanie  
(2 x 80 do 120 μm lub 1 x 150 do maks. 200 μm)
 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

Matowa, prześwitująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do elementów drewnia-
nych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Cienko- lub średniowarstwowy 
system lazurujący. Jako lazura z efektem naturalnym uwypukla charakterystyczną 
strukturę drewna.

Wodorozcieńczalna powłoka z efektem naturalnym

 Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natryskiwanie  
(2 x 80 do 120 μm lub 1 x 150 do maks. 200 μm)
 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

Naturalnie matowa, prześwitująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do zastosowań  
wewnętrznych i zewnętrznych. Jako lazura z efektem naturalnym uwypukla  
charakterystyczną strukturę drewna.

Wodorozcieńczalna powłoka z efektem naturalnym

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: natryskiwanie

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
i o ograniczonej stabilności wymiarowej 

CETOL® WF 748

CETOL® WF 758

CETOL® WF 980
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CETOL® WF 771

Matowa, prześwitująca powłoka podkładowa, pośrednia i nawierzchniowa do podłóg 
drewnianych i innych elementów drewnianych o ograniczonej stabilności wymiarowej 
i niestabilnych wymiarowo – do stosowania w systemie 1-pojemnikowym, 3-warst-
wowym, w zastosowaniach zewnętrznych.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: żywica akrylowo-alkidowa

Przetwarzanie: nakładanie pędzlem, powlekarka do desek,  
vacumat, zanurzanie, polewanie

 Zastosowania: elementy drewniane o ograniczonej stabilności 
wymiarowej, niestabilne wymiarowo

Powłoka nawierzchniowa
Systemy powłok specjalnych

Świat pełen nowych kolorów
CETOL® WF 771 to nasza nowa lazura specjalna, 
która zachowuje wyjątkowy wygląd drewna i błysz-
czy wspaniałymi kolorami. Zastosowania to np. ta-
rasy, okładziny elewacyjne, domki i meble ogrodo-
we, pergole, podbitki dachowe, odeskowania i 
konstrukcje drewniane.

Zastosowano tutaj dwie z naszych technologii:  
CETOL® WF 771 wypełnia pory drewna (Saturator
-Effekt®) i w ten sposób zwiększa trwałość. Spoiwo 
Self-Stratifying® dzięki dwu różnym warstwom za-
pewnia dobrą przyczepność oraz ochronę przed 
działaniem promieniowania UV i wilgocią. Jest to 
więc najlepsze dla drewna - i przeznaczone zwłasz-
cza dla średnio do silnie obciążanych powierzchni 
drewna! 

Nasza kolekcja Never Ending Impressions to sze-
roka gama intensywnych barw i harmonijnie dobra-
nych odcieni. Z tego bogactwa kolorów korzystają 
już tacy klienci jak McDonald’s® lub Walt Disney 
World®. Dalsze informacje patrz na stronie 59.

Zasada działania spoiwa  
Self-Stratifying© 

 Spoiwo 1
 Spoiwo 2

Ochrona drewna w zastosowaniach zewnętrznych – CETOL® WF 771
Drewno swą naturalnością szczególnie pasuje do charakteru otoczenia ogrodu czy tarasu. 
Wszędzie, gdzie stosowane jest drewno, poprawia ono samopoczucie i stwarza nastro-
jową atmosferę. We wszystkich zastosowaniach, w których drewno jest narażone na bez-
pośrednie działanie czynników atmosferycznych, jest ono poddane bardzo dużym ob-
ciążeniom i wymaga szczególnej ochrony.

Never Ending 
Impressions.

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Never Ending  
Impressions.
Inne odcienie  
na zapytanie.

Baza TU:  
2,5 l/10 l

144 × 2,5 l = 360 l
36 × 10 l = 360 l 
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CETOL® WF 761

RUBBOL® WF 361

Jedwabiście matowa, prześwitująca powłoka podkładowa, pośrednia i nawierzchniowa 
do elementów drewnianych. Może być stosowana w systemie 1-pojemnikowym, 
3-warstwowym, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: nakładanie pędzlem, natryskiwanie

 Zastosowania: elementy drewniane o ograniczonej stabilności 
wymiarowej, niestabilne wymiarowo

Jedwabiście matowa, kryjąca powłoka podkładowa, pośrednia i nawierzchniowa 
do elementów drewnianych. Może być stosowana w systemie 1-pojemnikowym, 
3-warstwowym, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalna

 Rodzaj spoiwa: czysty akrylan

Przetwarzanie: nakładanie pędzlem, natryskiwanie

 Zastosowania: elementy drewniane o ograniczonej stabilności 
wymiarowej, niestabilne wymiarowo

Powłoka nawierzchniowa
Systemy powłok specjalnych

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

Joinery Color Classics.
Inne odcienie na 
zapytanie.

Baza TC/003:  
1 l/2,5 l/10 l

462 × 1 l = 462 l
144 × 2,5 l = 360 l

36 × 10 l = 360 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Paleta  
jednostkowa

biały sygnałowy  
RAL 9016

2,5 l/10 l 144 × 2,5 l = 360 l
36 × 10 l = 360 l

Barwny: Odcienie z serii  
4041 Color Concept 
RAL i NCS

Baza W05: 
1 l/2,5 l/10 l

462 × 1 l = 462 l
144 × 2,5 l = 360 l 

36 × 10 l = 360 l
Baza M15: 

0,98 l/2,45 l/9,8 l
462 × 0,98 l = 452,76 l

144 × 2,45 l = 352,8 l
36 × 9,8 l = 352,8 l

Baza N00: 
0,96 l/2,4 l/9,6 l

462 × 0,96 l = 443,52 l
144 × 2,4 l = 345,6 l

36 × 9,6 l = 345,6 l
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Zestaw do pielęgnacji okien drewnianych
Czyszczenie i pielęgnacja sprawdzonym zesta-
wem pielęgnacyjnym Sikkens Wood Coatings 
(złożonym ze specjalnego środka czyszczącego 
i mleczka pielęgnacyjnego do okien) są niezbędne 
do zachowania walorów użytkowych okien. Nie-
ważne, czy okna są lakierowane czy pomalowane 
farbą kryjącą – specjalny środek czyszczący i 
mleczko pielęgnacyjne nie tylko chronią, ale jedno-
cześnie odświeżają barwy. Okna będą świecić no-
wym blaskiem. Po zastosowaniu specjalnego środ-
ka czyszczącego wskazane jest zastosowanie na 
tak przygotowanej powłoce naszego mleczka pielę-
gnacyjnego. Mleczko pielęgnacyjne należy stoso-
wać raz na rok, aby wydłużyć cykle konserwacji 
i ogólną trwałość powłoki.

Ściereczka pielęgnacyjna do drzwi wejściowych
Drewniane drzwi wejściowe, lakierowane lub po-
malowane farbą kryjącą – ściereczka pielęgnacyjna 
dodatkowo zabezpieczy je przed brudem i działa-

niem czynników atmosferycznych. Wskazane jest 
regularne stosowanie (raz na rok), aby skutecznie 
przedłużyć cykle renowacji i trwałość wysokiej jako-
ści drzwi wejściowych.

Ogólne zasady pielęgnacji
Radzimy regularnie czyścić elementy drewniane 
ciepłą wodą z łagodnym środkiem czyszczącym, 
od wewnątrz i na zewnątrz oraz w rejonie przylgi. 
Należy uważać, aby otwory odwadniające były 
drożne, aby woda opadowa mogła odpływać bez 
przeszkód. Ważne jest też oliwienie okuć sprayem 
do okuć, aby ułatwić otwieranie i zamykanie a tak-
że konserwacja uszczelek gumowych środkiem do 
pielęgnacji uszczelek, w celu zapewnienia trwałej 
elastyczności i dobrego uszczelnienia. Te zabiegi 
zapewniają długą trwałość i zachowanie dobrego 
stanu okien i drzwi.

Okna drewniane to produkty wysokiej jakości, zwiększające komfort mieszkania, 
stwarzające kameralną atmosferę i poprawiające samopoczucie. Aby tak mogło  
być przez długi czas, samo drewno także powinno być objęte pielęgnacją.

Pielęgnacja 1-2-gotowe  
do okien drewnianych

1)  Powleczone powierzchnie drewniane czyść 
specjalnym środkiem czyszczącym.

2)  Nałożyć równomiernie gąbką  
mleczko pielęgnacyjne. Gotowe!

Produkty uzupełniające Sikkens Wood Coatings –  
dla dobrej kondycji okien i drzwi z drewna
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Zestaw do pielęgnacji 
okien

Mleczko pielęgnacyjne  
do okien

Specjalny środek 
czyszczący do okien 
i drzwi

Ściereczka  
pielęgnacyjna Sikkens 
Wood Coatings

Inne produkty 
Produkty pielęgnacyjne

Odcień Jednostki
Bezbarwny 1 zestaw = 2 x 250 ml/

10 szt. w kartonie 

Odcień Jednostki
Bezbarwny 1 szt. = 250 ml/

12 szt. w kartonie 

Odcień Jednostki
Bezbarwny 1 zestaw = 2 x 250 ml/

10 szt. w kartonie 

Odcień Jednostki
30 szt. w kartonie 

Delikatna pielęgnacja okien, odświeżająca połysk i przywracająca odporność okna na 
działanie czynników atmosferycznych. Regularne stosowanie przedłuża cykle renowacji.

Zawartość: specjalny środek czyszczący (250 ml), mleczko 
pielęgnacyjne (250 ml), gąbka, instrukcja użycia (ulotka składana)

Mleczko pielęgnacyjne do odświeżania i zabezpieczania przed działaniem czynników at-
mosferycznych powierzchni powłok na oknach drewnianych, narażonych na działanie 
tych czynników. Regularne stosowanie (raz na rok) przedłuża cykle renowacji.

Wodny roztwór czyszczący do czyszczenia i odtłuszczania zwartych powierzchni  
powierzchni takich jak lazury i powłoki kryjące, tworzywa sztuczne, metale itd.

Przeznaczenie:do wgłębnego czyszczenia porów przed zasto-
sowaniem mleczka pielęgnacyjnego lub ściereczki pielęgnacyj-
nej (okna + drzwi wejściowe)

Delikatna pielęgnacja drzwi, odświeżająca połysk i przywracająca odporność drewnia-
nych drzwi wejściowych na działanie czynników atmosferycznych. Regularne stosowa-
nie przedłuża cykle renowacji.
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Prawidłowa ochrona okien drewnianych 
Aby uniknąć uszkodzenia lub zaplamienia ramy, 
skrzydeł lub przeszklenia podczas prac budowla-
nych, tynkarskich i malarskich, należy odpowiednio 
zabezpieczyć wszystkie powierzchnie wokół okna.
Stosowane przy tym folie i taśmy samoprzylepne 
nie mogą zawierać plastyfikatorów i rozpuszczalni-
ków a także muszą być odporne na promieniowa-
nie UV i wpływ czynników atmosferycznych (np. 
tesa 4438). Nie zostawiać elementów drewnianych 
oklejonych lub osłoniętych dłużej niż przez dwa ty-
godnie, ponieważ może to spowodować szkodliwe 
nadmierne zawilgocenie drewna. W ciągu trzech 
miesięcy po zamontowaniu wszystkie prace tynkar-
skie i malarskie powinny być zakończone.

Konserwacja powłoki powierzchniowej 
Powłoka na drewnianych oknach powinna być re-
gularnie konserwowana. Zależnie od usytuowania 
zabudowy radzimy wykonywać konserwację po-
włok kryjących po 4 do 5 lat a powłok lazurujących 
po 2 do 3 latach. Do tego celu dostępne są ekolo-
giczne i wodorozcieńczalne produkty Sikkens 
Wood Coatings.

Konserwacja
Także najlepszym produktom czasem zdarzają się 
uszkodzenia. Aby umożliwić ich szybką naprawę, 
należy pamiętać o kilku rzeczach. Ważne jest, aby 
były przestrzegane zalecenia dotyczące pielęgnacji 
i konserwacji a powłoka nawierzchniowa była 
sprawdzana raz na rok pod kątem uszkodzeń me-
chanicznych. Niezwłoczna, fachowa naprawa po-
szczególnych uszkodzeń, także niewielkich, jest 
bezwarunkowo konieczna i w razie reklamacji musi 
zostać udokumentowana. Co to oznacza konkret-
nie? W razie stwierdzenia podczas pielęgnacji nie-
wielkich uszkodzeń powłoki, należy je niezwłocznie 
naprawić w ramach konserwacji, aby uniknąć po-
większania się uszkodzenia i zapewnić zachowanie 
właściwości ochronnych powłoki. W ramach kon-
serwacji uszkodzone obszary należy obrabiać co 
najmniej od V-fugi do V-fugi. Powłokę, która utraciła 
właściwości nośne należy usunąć a znajdujące się 
pod nią drewno przeszlifować na taką głębokość, 
aby obszary zszarzałe przestały być widoczne. 
Starą powłokę, która zachowała właściwości no-
śne, należy tylko lekko przeszlifować. Na czystym, 
suchym i nośnym podłożu można wykonać malo-
wanie konserwacyjne odpowiednimi produktami 
konserwacyjnymi metodą nakładania pędzlem. 

Inne produkty
Produkty pomontażowe

Produkty uzupełniające Sikkens Wood Coatings – pielęgnowane drewno żyje dłużej
Aby Państwa Klienci mogli długo cieszyć się swoimi oknami i drzwiami wejściowymi, nie-
zbędny jest profesjonalny montaż oraz regularne czyszczenie i pielęgnacja. Dzięki temu 
wydłużają się także cykle renowacji.
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ST 860

RUBBOL® WP 105

CETOL® WP 510

Inne produkty
Produkty pomontażowe

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Bezbarwny 1 l 6 x 1 l = 6 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Biały 1 l 6 x 1 l = 6 l

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Standardowe odcienie 
Sikkens,
Joinery Color Classics.
Pozostałe odcienie
na zapytanie.

Baza TC:  
1 l

6 x 1 l = 6 l 

Płynny dodatek do wytwarzania nadającego się do nakładania pędzlem lakieru/ farby 
z wodorozcieńczalnych produktów do natryskiwania. Zastosowanie tylko do naprawy 
małych uszkodzeń („Spot Repair“).

Wodorozcieńczalny

Przetwarzanie: Proporcje mieszaniny 1:10; dodatek do produk-
tu do natryskiwania w proporcji 1 część ST 860 na 10 części la-
kieru/farby. Dobrze wymieszać mieszaninę. Nakładać pędzlem.

 Zakresy zastosowania Do naprawiania powstałych w transpor-
cie lub podczas montażu drobnych uszkodzeń na nowych 
oknach drewnianych z powłokami końcowymi (nie nadaje 
się do renowacji powierzchni poddanych działaniu czynników  
atmosferycznych).

Biały podkład o właściwościach izolacyjnych stosowany przy konserwacji elementów 
drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalny

 Rodzaj spoiwa: Żywica akrylowo-alkidowa

Przetwarzanie: Nakładanie pędzlem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo

Lazurujący podkład używany przy konserwacji elementów drewnianych, do zastoso-
wań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalny

 Rodzaj spoiwa: Kopolimer akrylanu

Przetwarzanie: Nakładanie pędzlem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo
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RUBBOL® WF 310

RUBBOL® WF 318

Inne produkty
Produkty pomontażowe

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka 
zamówieniowa

Biały
RAL 9016

1 l 6 x 1 l = 6 l 

Odcienie z serii  
4041 Color Concept
RAL i NCS

Baza W05:
1 l 

6 x 1 l = 6 l
 

Baza N00:
0,98 l

6 x 0,98 l = 5,88 l

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Biały 
RAL 9016

1 l 6 x 1 l = 6 l 

Jedwabiście matowa, kryjąca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do konserwacji  
elementów drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: Czysty akrylan

Przetwarzanie: Nakładanie pędzlem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 

Jedwabiście błyszcząca, kryjąca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do konserwacji 
elementów drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: Czysty akrylan

Przetwarzanie: Nakładanie pędzlem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 

Porada 
Przypadkowe uszkodzenie elementów drewnianych podczas montażu może spowodować drobne uszkodzenia, które można naprawić naszymi produktami do nakładania 
pędzlem, odpowiednio dobranymi do połysku i odcienia. Wykonanie malowania konserwującego jest bardzo proste. Oczyść uszkodzoną starą powłokę i przeszlifuj ją lek-
ko papierem ściernym (granulacja 200–220). Wykonaj powłokę na przeszlifowanym podłożu, nakładając 1 lub 2 warstwy farby w pożądanym kolorze. Produkt odpowied-
niej jakości znajdziesz w zamieszczonej niżej tabeli.

Powłoka nawierzchniowa przemysłowa Odpowiedni podkład (jeśli konieczny) Odpowiednia powłoka naprawcza
RUBBOL® WF 382/RUBBOL® WF 380 RUBBOL® WP 105 RUBBOL® WF 310
RUBBOL® WF 387/RUBBOL® WF 378 RUBBOL® WP 105 RUBBOL® WF 318
CETOL® WF 952/CETOL® WF 950 CETOL® WP 510 CETOL® WF 910
CETOL® WF 957/CETOL® WF 955 CETOL® WP 510 CETOL® WF 915
CETOL® WF 980 CETOL® WP 510 CETOL® WF 905
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CETOL® WF 905

CETOL® WF 910

CETOL® WF 915

Inne produkty
Produkty pomontażowe

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Standardowe odcienie 
Sikkens,
Joinery Color Classics.
Inne odcienie na 
zapytanie.

Baza TC:  
1 l

6 x 1 l = 6 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Standardowe odcienie 
Sikkens,
Joinery Color Classics.
Inne odcienie na 
zapytanie.

Baza TC: 
1 l

6 x 1 l = 6 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Standardowe odcienie
Sikkens,
Joinery Color Classics.
Inne odcienie na 
zapytanie.

Baza TC: 
1 l

6 x 1 l = 6 l 

Matowa lazurująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do konserwacji elementów 
drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: Dyspersja czystego akrylanu

Przetwarzanie: Nakładanie pędzlem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 

Jedwabiście matowa, lazurująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa do konserwacji 
elementów drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: Czysty akrylan

Przetwarzanie: Nakładanie pędzlem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 

Lazurująca powłoka pośrednia i nawierzchniowa z jedwabistym połyskiem, do konser-
wacji elementów drewnianych, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wodorozcieńczalna

Rodzaj spoiwa: Czysty akrylan

Przetwarzanie: Nakładanie pędzlem

 Zastosowania: elementy drewniane stabilne wymiarowo 
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Produkty ułatwiające pracę 
Aby uczynić przetwarzanie naszych lakierów i farb 
łatwiejszym i czystszym oraz do czyszczenia za-
brudzonych narzędzi oferujemy szereg produktów 
uzupełniających. 
• Rozcieńczalnik
• Środek czyszczący
• Zagęszczacz 
•  Dodatek do regulacji połysku  

powłok nawierzchniowych. 
• Środek przeciwpianowy 

Odpowiednie produkty do minimalizacji skłon-
ności do pienienia
Do skutecznego przeciwdziałania pienieniu w trak-
cie przetwarzania produktów wodorozcieńczalnych 
metodą polewania, zanurzania itd.

Inne produkty
Produkty uzupełniające
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ST 825

ST 830

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Bezbarwny 5 l
 25 l

1 x 5 l = 5 l
1 x 25 l = 25 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Bezbarwny 10 l 1 x 10 l = 10 l 

Rozcieńczalnik do produktów rozpuszczalnikowych, nadaje się także do czyszczenia 
narzędzi.

Informacja dotycząca transportu: Nr UN: 1263
Materiały pomocnicze
ADR: Kl. 3, III

Środek czyszczący do zabrudzonych narzędzi, takich jak aparaty natryskowe, węże, 
pistolety, dysze, powlekarki do desek, przy zastosowaniu produktów wodorozcieńczal-
nych oraz do płukania urządzeń do polewania po użyciu produktów wodorozcieńczal-
nych. Do usuwania przyschniętych resztek farby i rozprysków.

Inne produkty
Produkty uzupełniające



46

WV 820

WV 830

WV 850

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Bezbarwny 0,5 l 3 x 0,5 l = 1,5 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Żółtawy 0,5 l 2 x 0,5 l = 1 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Bezbarwny 1 kg (0,92 l) 6 x 0,92 l = 5,52 l 

Zagęszczacz wodny do powłok wodorozcieńczalnych.

Dodatek na bazie wodnej do regulacji połysku powłok nawierzchniowych na bardziej 
matowy.

Środek sieciujący do produktów RUBBOL® WF 373 i CETOL® WF 973.

Wielkość dodatku: 2 %

Inne produkty
Produkty uzupełniające
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Produkty Sikkens 
Wood Coatings

RUBBOL®

WP 194 
RUBBOL®

WM 274
CETOL® WV 
885BPD+

CETOL®

WP 562BPD

CETOL®

WP 567BPD

CETOL®

WP 560
CETOL®

WP 566
CETOL®

WM 665
CETOL®

WM 675
Środek przeciwpianowy WV 888 • •

Środek przeciwpianowy WV 890 • • • • • •

Środek przeciwpianowy WV 891 •

WV 888

WV 890

WV 891

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Bezbarwny 5 l 1 x 5 l = 5 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Mleczny 5 l 1 x 5 l = 5 l 

Odcień Wielkość  
opakowania

Jednostka  
zamówieniowa

Mleczny 5 l 1 x 5 l = 5 l 

Środek przeciwpianowy do produktów kryjących wodorozcieńczalnych. Do 
przeciwdziałania pienieniu podczas przetwarzania metodą zanurzania i polewania.

Wielkość dodatku: 0,1–0,3 % wag.

Środek przeciwpianowy do produktów prześwitujących (lazury) wodorozcieńczalnych. 
Do przeciwdziałania pienieniu podczas przetwarzania metodą zanurzania i polewa-
nia.

Wielkość dodatku: 0,05–0,3 % wag.

Środek przeciwpianowy do produktu CETOL® WM 675. Do przeciwdziałania pienieniu 
podczas przetwarzania metodą zanurzania i polewania.

Wielkość dodatku: 0,1–0,5 % wag.

Inne produkty
Produkty uzupełniające

W
pr

ow
ad

ze
nie

Im
pr

eg
na

t/ 
po

dk
ład

 im
pr

eg
nu

jąc
y

Po
dk

ład
Ma

sa
 us

zc
ze

lni
ają

ca
Po

wł
ok

a p
oś

re
dn

ia
Po

wł
ok

a n
aw

ier
zc

hn
iow

a
In

ne
 p

ro
du

kt
y

Inf
or

ma
cje

 i s
er

wi
s



48

Rodzaje zastosowania Typowe przykłady  
elementów drewnianych

Zalecane grubości  
suchej powłoki

Stabilne wymiarowo
Dopuszczalne zmiany wymi-
arów tylko w bardzo ogranic-
zonym zakresie

Okna, drzwi zewnętrzne,  
ogrody zimowe

Min. 80 μm lazurujące,  
min. 100 μm kryjące, ale nie 
więcej niż 150 μm. My zalecamy 
w każdym przypadku 100 μm. 

Z ograniczoną stabilnością 
wymiarową
Dopuszczalne zmiany  
wymiarów w ograniczonym 
zakresie

Odeskowania z profili łączonych na 
wpust i pióro, elementy w domkach 
prefabrykowanych, konstrukcje su-
mikowo-łątkowe, wiązary klejone, 
szkielet drewniany, szalunki okapo-
we, deski szczytowe, płatwie, krok-
wie, ekskluzywne domy ogrodowe 
i rekreacyjne, wyższej jakości ogro-
dowe konstrukcje drewniane, płyty 
z tworzyw drzewnych

Ok. 60–80 µm 

Niestabilne wymiarowo
Zmiany wymiarów nie są  
ograniczone

Odeskowania z nakładką, proste 
drewniane konstrukcje ogrodowe, 
płoty, tarasy, okładziny podłogowe, 
pergole, miejsca parkingowe pod 
wiatą, ogrodzenia maskujące, 
urządzenia do zabawy, meble  
ogrodowe, szopy, stodoły

W systemach błonotwórczych  
ok. 40–60 µm 

W systemach niebłonotwórczych 
brak warstwy mierzalnej

Drewno charakteryzuje się doskonałymi fizycznymi właściwościami budowlanymi. Należy 
do nich duża wytrzymałość na ściskanie, elastyczność i dobra izolacyjność cieplna. Dłu-
gotrwałe zachowanie jakości drewna zależy w dużej mierze od powłoki. Na następnych 
stronach podajemy trochę rad i przedstawiamy możliwości efektywnej obróbki elementów 
drewnianych.

Przedstawiamy nasze najnowsze technologie i opi-
sujemy zalety trwałej ochrony drewna dla Państwa 
i Państwa klientów. Dotyczy to systemów Standard 
i Premium. 

Jednocześnie zanurzamy się w świat kolorów. 
Dzięki naszemu stylowo zharmonizowanemu  
zestawowi barw powlekane elementy drewniane  
stają się atrakcyjne wizualnie.

Zobacz, jakie są walory elementów drewnianych, 
także w połączeniu z innymi materiałami i skorzy-
staj z naszych rad co do przetwarzania i stosowa-
nia produktów. Zamieszczona obok tabela zawiera 
zalecenia dotyczące przetwarzania elementów 
drewnianych stabilnych wymiarowo, o ograniczonej 
stabilności wymiarowej i niestabilnych wymiarowo. 

Jakość, funkcjonalność, wygląd –  
optymalne wykorzystanie drewna
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Innowacyjne technologie
Ponieważ dobrze to dla nas za mało

Aplikacja mobilna
Za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej do profesjonalnej ochrony drewna 
rzemieślnik lub sprzedawca może pobrać ważne informacje o innowacyjnych 
systemach powłok Sikkens Wood Coatings bezpośrednio na iPada. Po prostu 
wywołaj aplikację pod adresem www.sikkens-wood-coatings.com i zainstaluj 
ją jednym kliknięciem. 

Albo odwiedź naszą witrynę  
i zeskanuj kod QR, aby następnie  
pobrać aplikację.

Najlepsze tego przykłady to technologia blokady jo-
nowej i technologia Duraflex. Tworząc technologię 
blokady jonowej Sikkens Wood Coatings znalazł 
drogę do związania aktywnych składników drewna 
a dzięki temu znacznej redukcji występujących do 
tej pory niepożądanych przebarwień drewna. W ten 
sposób zostały ustanowione nowe standardy izola-
cji systemów powłok kryjących i lazurujących do 
okien drewnianych.

Technologia Duraflex to symbol wyjątkowo długiej 
trwałości powłoki okien i drzwi z drewna. Odpo-
wiednia kombinacja trwale elastycznej powłoki 
z bardzo dobrą ochroną przed promieniowaniem 
UV idealnie kompensuje działanie takich czynni-
ków, jak skrajne zimno lub wysoka temperatura 
oraz pęcznienie i kurczenie się drewna pod wpły-
wem zmian wilgotności.

Naszą ambicją jest ciągłe doskonalenie produktów a także realizowanie pomysłów i wy-
nalazków, zapewniających jeszcze bardziej optymalną ochronę elementów drewnianych.  
W naszych laboratoriach zostały stworzone nowe technologie, spełniające najwyższe  
wymagania i zapewniające dłuższe życie stabilnym wymiarowo elementom drewnianym 
także w najcięższych warunkach.

W
pr

ow
ad

ze
nie

Im
pr

eg
na

t/ 
po

dk
ład

 im
pr

eg
nu

jąc
y

Po
dk

ład
Ma

sa
 us

zc
ze

lni
ają

ca
Po

wł
ok

a p
oś

re
dn

ia
Po

wł
ok

a n
aw

ier
zc

hn
iow

a
Inn

e p
ro

du
kty

In
fo

rm
ac

je 
i s

er
wi

s



50

Technologia blokady jonowej
Lepsza ochrona przed widocznym  
przebarwieniem

 1.   Siła przyciągania:Konwencjonalne 
struktury spoiw nie umożliwiają pełnego 
związania uwolnionych składników 
drewna w warstwie izolacyjnej. Proces 
elektrochemiczny wykorzystywany w 
technologii ILT sprawia, że grupy jonowe 
wiążą uwolnione składniki drewna we-
wnątrz powłoki, zapobiegając w ten  
sposób ich przenikaniu do powierzchni. 

 2.    Utrwalanie: Wewnętrzne barwniki drew-
na podczas utrwalania zostają na stałe 
związane.

Wysoka izolacja bez metali ciężkich

Stworzenie technologii blokady jonowej (ILT) pozwoliło Sikkens Wood Coatings na uzys-
kanie rzeczywistego przełomu w izolacji aktywnych składników drewna. Zgłoszona do 
opatentowania technologia zapewnia lepszą ochronę przed ich przenikaniem do pow-
ierzchni. Znacząco zredukowane są widoczne przebarwienia powierzchni powłok lazuru-
jących lub kryjących.

Innowacyjne powłoki pośrednie CETOL® WM 675 
i CETOL® WM 680 nie tylko skuteczniej redukują 
przebarwienia, ale dzięki dobremu wykorzystaniu i 
wypełnieniu porów zwiększają odporność na dzia-
łanie czynników atmosferycznych całego systemu 
powłok. Możliwość stosowania na większości ga-
tunków drewna liściastego i iglastego. Dzięki rezy-
gnacji ze stosowania metali ciężkich możesz sko-
rzystać z ekologicznego, trwałego produktu 
CETOL® WM 675 i CETOL® WM 680.

Tak funkcjonuje technologia blokady jonowej.
W celu uzyskania wysokiej skuteczności izolacji 
wykorzystywane są przeciwieństwa między prze-
ważnie ujemnie (–) naładowanymi składnikami 
drewna i dodatnio (+) naładowanymi składnikami 
spoiwa. Pigmenty są przyciągane przez końcówki 
jonowe i w ten sposób trwale wiązane w powłoce 
(patrz poniższy schemat). Dzięki temu możliwe jest 
znaczne zredukowanie a nawet wyeliminowanie 
przenikania składników drewna do powierzchni. 
Dotyczy to zwłaszcza drewna dębowego.

Składniki drewna o różnych ujemnych 
ładunkach elektrycznych

Spoiwo z dodatnimi grupami jonowymi

Składniki spoiwa o ładunku dodatnim

W skrócie
•  Lepsza ochrona przed przenikaniem 

składników drewna do powierzchni, 
zwłaszcza drewna dębowego

•  Dobre zwilżenie porów i ich wypełni-
enie zwiększają odporność całej 
powłoki na działanie czynników  
atmosferycznych

•  Ekologiczny, trwały produkt dzięki  
rezygnacji ze stosowania metali 
ciężkich

•  Możliwość stosowania na większości 
gatunków drewna liściastego i iglas-
tego

Patrz nasze produkty  
na stronie 27

Dąb z technologią blokady jonowejDąb bez technologii blokady jonowej
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Technologia Duraflex
Elastyczność zapewniająca wysoką  
odporność na czynniki atmosferyczne W kryjących 

i lazurujących

33199   

W skrócie
•  Trwała elastyczność, zwłaszcza 

przy wysokich wahaniach 
temperatury

•  Ekstremalna odporność na  
działanie czynników 
atmosferycznych

•  Bardzo dobra przyczepność

•  Optymalna trwałość

•  Idealne dostosowanie do 
drewnianego podłoża 

•  Wysoki poziom ochrony UV 
dzięki innowacyjnym środkom 
światłochronnym

•  Długotrwała skuteczność środka 
ochrony UV

•  Wyjątkowo skuteczna ochrona  
przed wilgocią dzięki doskonałym 
właściwościom dyfuzyjnym powłoki

•  Dobra udarność ograniczająca 
powstawanie mikropęknięć

Patrz nasze produkty  
na stronach 29 i 32

Technologia Duraflex jest synonimem długotrwałości i doskonałej ochrony przed działa-
niem czynników atmosferycznych. Trwała elastyczność systemu powłok zapewnia opty-
malną trwałość w każdych warunkach atmosferycznych. To przekonującyy argument dla 
Twoich klientów.

Dzięki trwale elastycznej powłoce – zwłaszcza w 
warunkach zmiennej temperatury – produkt dopaso-
wuje się optymalnie do drewnianego podłoża. Inno-
wacyjne środki światłochronne (w lazurach) nadają 
powłoce skuteczną i długotrwałą ochronę przed 
promieniowaniem UV. Znakomite właściwości dy-
fuzyjne powłoki zapewniają wyjątkowo dobry bilans 

Konwencjonalne lazury

Powłoka Duraflex

Drewno

Ciepło 
Drewno oddaje wilgoć 
i kurczy się. Powłoka  
dostosowuje się do ruchu 
bez wywoływania naprę-
żeń materiału.

Deszcz 
Wchłaniana wilgoć powo-
duje, że drewno pęcznie-
je. Jednak elastyczna po-
włoka rozszerza się, 
zapewniając kontrolowane 
oddawanie wilgoci dzięki 
specjalnym właściwo-
ściom dyfuzyjnym.

Grad 
Lepsza udarność ograni-
cza powstawanie mikro-
pęknięć.

Ekstremalne  
nasłonecznienie 
Promienie UV są pochła-
niane przez powłokę. 
Drewno i powłoka są za-
bezpieczone przed uszko-
dzeniem.

Mróz i śnieg 
Także przy niskich tempe-
raturach powłoka zacho-
wuje elastyczność i dzięki 
właściwościom dyfuzyjnym 
zapewnia uregulowaną 
kompensację wilgotności.

wilgotności drewna. Dzięki tej właściwości system 
powłok Duraflex zapewnia bardzo wysoki poziom 
odporności na czynniki atmosferyczne. 

Zostało to udokumentowane w testach starzenia 
w warunkach atmosferycznych, przeprowadzonych 
w Q-Lab Weathering Research Service. Ponadto 
bardzo wysoką elastyczność powłoki potwierdził  
Instytut Badań Drewna Fraunhofer (Wilhelm- 
Klauditz-Institut für Holzforschung (WKI)). Dalsze 
zalety to bardzo dobra przyczepność i udarność  
zapobiegające powstawaniu mikropęknięć.

Do kryjących i lazurujących systemów powłok
Sikkens Wood Coatings oferuje kompletny system 
z innowacyjną technologią Duraflex do powłok kry-
jących i lazurujących. Produkty te mogą być stoso-
wane jako powłoki pośrednie i nawierzchniowe.

Pod każdym wzglę-
dem przekonujące 
właściwości
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Wszystkie produkty z technologią Duraflex 
mają certyfikat produktowy SKH-KOMO 
33199 wydawany na podstawie niezależ-
nych badań przez holenderski SKH Institut.
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CETOL®

Asortyment systemowych produktów 
do ochrony drewna 

Oferowane produkty z serii CETOL® to najwyższej klasy 
lazurujący system powłok do stabilnych wymiarowo ele-
mentów drewnianych. Jako lazurujący system powłok 
dostępne są produkty CETOL® jako impregnaty, podkłady, 
podkłady impregnujące, powłoki pośrednie lub powłoki na-
wierzchniowe. W każdym przypadku naszymi produktami 
z klasy Premium, opartymi na technologii blokady jonowej 
lub na technologii Duraflex, osiągamy najwyższej klasy 
wyniki w zakresie skutecznej ochrony drewna.

Wszystkie 
systemy powłok

Systemy powłok  
Premium

Impregnat
CETOL® WV 885 BPD+

Podkłady lub podkłady impregnujące
CETOL® WP 560
CETOL® WP 566 CETOL® WP 566
CETOL® WP 562 BPD

CETOL® WP 567 BPD

RUBBOL® SP 520
Ochrona powierzchni czołowych drewna/zamykacz V-fug

Kodrin WV 456
Kodrin WV 457
Kodrin WV 472

Powłoka pośrednia
CETOL® WM 665
CETOL® WM 675 CETOL® WM 675
CETOL® WM 610
CETOL® WM 680 CETOL® WM 680
CETOL® WF 748
CETOL® WF 758
CETOL® WF 980
CETOL® WF 950
CETOL® WF 952 CETOL® WF 952
CETOL® WF 955
CETOL® WF 957 CETOL® WF 957
CETOL® WF 973 CETOL® WF 973
Powłoka nawierzchniowa
CETOL® WF 748
CETOL® WF 758
CETOL® WF 980
CETOL® WF 950
CETOL® WF 952 CETOL® WF 952
CETOL® WF 955
CETOL® WF 957 CETOL® WF 957
CETOL® WF 973 CETOL® WF 973

Technologia blokady jonowej

Technologia Duraflex

Specjalnie do drzwi i okien drewniano-aluminiowych
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CETOL®

Zalecenia systemowe dla poszczególnych 
gatunków drewna

Powłoka pośrednia poprawia wypełnienie porów 
i ogranicza powstawanie pęcherzyków, np. CETOL® 
WM 665 lub CETOL® WM 610.

CETOL® WM 675 lub CETOL® WM 680 izolują  
także składniki drewna powodujące przebarwienia.

W celu odizolowania składników drewna powodujących 
przebarwienia w miarę możliwości wykonać podkładowa-
nie rozpuszczalnikowe preparatem CETOL® SP 520. Do-
tyczy to także takich gatunków drewna jak afrormosia, 
afzelia, framiré, iroko, merbau, padouk, sapupira, sipo.

Zawierające cukry składniki drewna są izolowane 
przez CETOL® WM 675 lub CETOL® WM 680.

W tym przypadku wskazany jest podkład chroniący 
przed sinizną. Na powłoki pośrednie i wykańczające 
polecamy produkty takie jak CETOL® WF 952 lub 
CETOL® WF 957 z technologią Duraflex.

Gatunek drewna

Modrzew

Meranti

Dąb

Teak

Informacja na temat powlekania produktami CETOL®
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RUBBOL®

Systemowe produkty na optymalne powłoki  
kryjące

Oferowane produkty z serii RUBBOL® to kryjący system 
powłok do stabilnych wymiarowo elementów drewnianych. 
Zostały stworzone z myślą o podkładach, powłokach 
pośrednich i powłokach nawierzchniowych i są też dostęp-
ne jako produkty umożliwiające optymalne wykorzystanie 
technologii Duraflex. Przyczynia się ona w decydującym 
stopniu do wyraźnego przedłużenia trwałości elementów 
drewnianych.

Wszystkie 
systemy powłok

Systemy powłok  
Premium

Impregnat
CETOL® WV 885 BPD+

Podkłady
CETOL® WP 566
CETOL® WP 562 BPD

RUBBOL® WP 193 RUBBOL® WP 193
RUBBOL® WP 194 RUBBOL® WP 194
RUBBOL® WP 151
RUBBOL® SP 110
Ochrona przekrojów czołowych drewna/zamykanie V-fug

Kodrin WV 456
Kodrin WV 457
Kodrin WV 458
Kodrin WV 470
Kodrin WV 472

Powłoka pośrednia
CETOL® WM 675 CETOL® WM 675
RUBBOL® WM 274
CETOL® WM 680 CETOL® WM 680
RUBBOL® WM 270 RUBBOL® WM 270
RUBBOL® WF 380
RUBBOL® WF 382 RUBBOL® WF 382
RUBBOL® WF 378
RUBBOL® WF 387 RUBBOL® WF 387
RUBBOL® WF 375
RUBBOL® WF 373 RUBBOL® WF 373
Powłoka nawierzchniowa
RUBBOL® WF 380
RUBBOL® WF 382 RUBBOL® WF 382
RUBBOL® WF 378
RUBBOL® WF 387 RUBBOL® WF 387
RUBBOL® WF 375
RUBBOL® WF 373 RUBBOL® WF 373

Technologia blokady jonowej

Technologia Duraflex

Specjalnie do drzwi i okien drewniano-aluminiowych
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Modrzew

Meranti

Dąb

Teak

Zmodyfikowane gatunki drewna, np. accoya

RUBBOL®

Zalecenia systemowe dla poszczególnych 
gatunków drewna

Powłoka pośrednia poprawia wypełnienie porów 
i ogranicza powstawanie pęcherzyków, np. CETOL® 
WM 665 lub CETOL® WM 610.

RUBBOL® WM 270 izoluje także składniki drewna 
powodujące przebarwienia.

W celu odizolowania składników drewna powodują-
cych przebarwienia w miarę możliwości wykonać  
podkładowanie rozpuszczalnikowe preparatem RUB-
BOL® SP 110. Dotyczy to także takich gatunków drew-
na jak afrormosia, afzelia, framiré, iroko, merbau, pa-
douk, sapupira, sipo.

Zawierające cukry składniki drewna są izolowane 
przez CETOL® WM 675 lub CETOL® WM 680.  
RUBBOL® WM 270 nie może być stosowany, ponie-
waż może się odrywać pod wpływem aktywnych 
składników drewna.

W tym przypadku wskazany jest podkład chroniący 
przed sinizną. Na powłoki pośrednie i wykańczające 
polecamy produkty z technologią Duraflex, takie jak 
RUBBOL® WF 382 lub RUBBOL® WF 387. 

Informacja na temat powlekania produktami RUBBOL®
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Gatunek drewna
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Najpiękniejsza wizytówka domu: 
Powłoka systemowa Sikkens Wood Coatings  
do drzwi wejściowych

Drzwi wejściowe to furtka do domu a zarazem jego wizytówka – powitanie dla mieszkań-
ców i gości. System Sikkens Wood Coatings do drzwi wejściowych jest specjalnie dosto-
sowany do różnych wymagań stawianych drzwiom wejściowym. Ta wysokiej jakości po-
włoka uwypukla indywidualny charakter, trwale chroni drzwi wejściowe i nadaje im 
atrakcyjny wygląd. 

RUBBOL® WP 151 – nowy podkład 2-składniko-
wy do drzwi wejściowych z MDF lub litego 
drewna, w systemie kryjącym
RUBBOL® WP 151 zapewnia jednolitą biała war-
stwę podkładową także w skomplikowanych 
drzwiach wejściowych. I coś wyjątkowego: podkład 
wiąże się w podłożu i zapobiega pęcznieniu mate-
riału MDF pod wpływem wilgoci. Aktywne składniki 
drewna są dobrze izolowane w wyniku reakcji 
dwóch składników. Aplikacja jest bardzo łatwa. Za-
wartość opakowania jest przygotowana tak, aby 
zapewnić idealną proporcję mieszaniny podkładu 
z utwardzaczem. Po wymieszaniu podkład jest od 
razu gotowy do przetwarzania. 

Pamiętaj o następujących zasadach. Dobra reakcja 
składników wymaga, aby temperatura suszenia nie 
była niższa niż 20 °C. Wyższe temperatury, ideal-
nie 25–30 °C, zapewniają lepsze usieciowanie 
między składnikami i tym samym wzmacniają izola-
cyjność i przyczepność. Po ok. 8 godzinach pod-
kład można lekko przeszlifować. Szlifowanie – 
zwłaszcza gdy dalsza obróbka wykonywana jest 
dopiero następnego dnia – powinno odbyć się tuż 
przed wykonaniem kolejnej powłoki, aby osiągnąć 
dobrą przyczepność pośrednią. Kolejną obróbkę za 
pomocą powłok wodnych bez szlifowania między-
operacyjnego można wykonać już po 2 godzinach.

RUBBOL® WF 373 i CETOL® WF 973 oraz środek 
sieciujący WV 850 jako powłoka do drzwi wej-
ściowych
Do niezbędnej ochrony powierzchni drzwi oferuje-
my powłoki wykańczające RUBBOL® WF 373 i  
CETOL® WF 973. Zawierają one poliuretan i są 
wzmocnione dodatkowo przez dodanie środka sie-
ciującego. Poza tym produkty wyróżniają się prak-
tycznym czasem zachowania stanu plastycznego 
po wymieszaniu, wynoszącym 24 godziny. Dzięki 
temu do drugiego etapu natryskiwania można użyć 
także produktu wymieszanego poprzedniego dnia,  
jeżeli suszenie odbywa się przez noc.

Praktyczne rady 
Po dodaniu 2 % WV 850 do pożądanej 
powłoki wykańczającej mieszanina 
może być natychmiast przetwarzana. 
Radzimy lakierować warstwą mokrą 
o grubości maks. 150 µm. Do barw-
nych odcieni farb kryjących lub prze-
świtującej lazury CETOL® WF 973  
produkt mieszany stosuje się jako  
powłokę pośrednią i wykańczającą.
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Perfekcyjne połączenie długotrwałości i naturalności 
System do okien drewniano-aluminiowych

Nowoczesna architektura a także moda na pasywne wykorzystanie energii słonecznej 
oraz domy niskoenergetyczne wymagają stosowania w większym zakresie okien wielko-
powierzchniowych. Umożliwiają to okna drewniano-aluminiowe, oferując jednocześnie 
znaczące korzyści: wysoka sztywność własna, bardzo dobra izolacyjność cieplna i duża 
liczba wariantów wzorniczych. Na dodatek są one łatwe do pielęgnacji i wyjątkowo 
trwałe. Sikkens Wood Coatings ma w ofercie optymalną powłokę do ochrony okien  
i atrakcyjną ofertę kolorystyczną.

Drewno i aluminium to silny zespół 
Drewno spełnia nie tylko funkcję statyczną, ale jako 
naturalny materiał budowlany tworzy przytulną at-
mosferę. Aluminium zapewnia ochronę przed dzia-
łaniem czynników atmosferycznych, co gwarantuje 
długą trwałość. Tak więc okna drewniano-aluminio-
we dają maksymalne zabezpieczenie przed czynni-
kami klimatycznymi a jednocześnie skuteczną 
ochronę przeciwpożarową, ponieważ wytrzymują 
działanie ognia przez dłuższy czas.

Maksymalna stabilność i długa trwałość
Skuteczna ochrona zapewniana przez aluminium 
wpływa na trwałość drewna, zapewniając w ten 
sposób wyjątkowo długą trwałość okien drewniano- 
aluminiowych.

Są też i inne zalety. Dzięki przejrzystemu rozdziało-
wi materiałów i funkcji różna charakterystyka roz-
szerzalności cieplnej nie powoduje problemów  
z połączeniami także przy dużych wahaniach tem-
peratury. Wprost przeciwnie: ponieważ drewno 
praktycznie nie reaguje zmianami wymiarów na  
różnice temperatur, nie występuje problem otwiera-
nia się fug.

Ponadto okno drewniano-aluminiowe daje taką 
swobodę projektową, jakiej nie daje żadna inna 
kombinacja materiałów. Innowacyjne lazury  
CETOL® i wspaniałe farby RUBBOL® zapewniają 
perfekcyjne zabezpieczenie powierzchni i umożli-
wiają harmonijne, precyzyjnie dobrane rozwiązania 
kolorystyczne.

Prześwitujące Kryjące

Drewno iglaste
i meranti

Inne gatunki drewna 
tropikalnego  
i drewno liściaste

Drewno iglaste
i meranti

Inne gatunki drewna 
tropikalnego  
i drewno liściaste

Impregnat CETOL® WP 562 BPD  CETOL® WP 562 BPD

Podkład CETOL® WP 566 CETOL® WP 566 RUBBOL® WP 194 RUBBOL® WP 194

Powłoka  
pośrednia

CETOL® WM 665
CETOL® WM 675
CETOL® WM 680
CETOL® WM 610

CETOL® WM 675
CETOL® WM 680

RUBBOL® WM 270**
RUBBOL® WF 378
RUBBOL® WF 380

RUBBOL® WM 270

Powłoka  
nawierzchniowa

CETOL® WF 973
CETOL® WF 950
CETOL® WF 955
CETOL® WF 980

CETOL® WF 973
CETOL® WF 950
CETOL® WF 955
CETOL® WF 980

RUBBOL® WF 373
RUBBOL® WF 375
RUBBOL® WF 378
RUBBOL® WF 380

RUBBOL® WF 373
RUBBOL® WF 375
RUBBOL® WF 378
RUBBOL® WF 380

*  Wymienione tu struktury powłok mają charakter przykładowy. Proszę przestrzegać wskazówek zawartych w odpowiednich specyfikacjach  
technicznych i korzystać z doradztwa systemowego realizowanego w serwisie lub w zakładzie Sikkens Wood Coatings.

** Do modrzewia polecamy jako powłokę pośrednią produkty CETOL® WM 675/WM 680 zamiast produktu RUBBOL® WM 270.

Przykładowe systemy powłok dla okien drewniano-aluminiowych*
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Joinery Color Classics
Jakość w kolorze

Joinery Color Classics – International Selection
W palecie barw Joinery Color Classics (JCC) połą-
czyliśmy najpiękniejsze i najpopularniejsze w Euro-
pie odcienie w jednej bogatej kolekcji. Dzięki temu 
otwierają się nowe i różnorodne możliwości kształ-
towania - za pomocą wysoko jakościowych lazur.

Joinery Color Classics, lazuru-
jąca (prześwitująca) nałożona 
na drewno meranti.

Nie gwarantujemy zgodności przedstawionych 
tu odcieni z rzeczywistymi kolorami. Różnice 
uwarunkowane są techniką druku. Dla 
produktów CETOL® WP 562 BPD i 567 BPD nie są 
dostępne wszystkie odcienie.  
Szczegóły znajdują się w Internecie na  
stronie www.sikkens-wood-coatings.com

Joinery Color Classics, lazuru-
jąca (prześwitująca) nałożona 
na drewno świerkowe.

Moda na kolor jest bezsporna. Ponad jedna trzecia wszystkich elementów konstrukcyj-
nych jest powlekana w kolorze – niezależnie od tego, czy jest to lazura czy farba kryjąca. 
Życzenia klientów są coraz bardziej zróżnicowane. Coraz więcej zleceniodawców chce 
mieć swobodę twórczego projektowania. Zobacz kolory i przekonaj siebie i swoich kli-
entów o atrakcyjności okna z drewna.

Walnut J914TRich Mahagoni J845TPlatane J285TIpé J280TMakoré J275T

Wengé J265TSapelli J255TDouka J245TBilinga J235TTeak J085T

Pine J077TOld Pine J073TOlive Green J065TPalisander J048TMahagoni J045T

Douglasie J043TNuttree J010TDark Oak J009TBrown J007TLight Oak J006T

Walnut J914TRich Mahagoni J845TPlatane J285TIpé J280TMakoré J275T

Wengé J265TSapelli J255TDouka J245TBilinga J235TTeak J085T

Pine J077TOld Pine J073TOlive Green J065TPalisander J048TMahagoni J045T

Douglasie J043TNuttree J010TDark Oak J009TBrown J007TLight Oak J006T
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Never Ending Impressions  
powłoka lazurująca (prześwitują-
ca), nałożona na drewno świer-
kowe.

Never Ending Impressions
Pierwszorzędna ochrona drewna i fascynująco 
piękna kolekcja kolorów to cechy charakterystycz-
ne naszej lazury specjalnej CETOL® WF 771 (patrz 
strona 36). Różnorodne odcienie o sile wyrazu od 
subtelnej po żywą są połączone harmonijnie w ko-
lekcji kolorów 

„Never Ending Impressions“. Stwarza to większą 
przestrzeń swobody projektowania i realizacji wła-
snego, osobistego gustu kolorystycznego Twoich 
Klientów. 

Kolekcja kolorów CETOL®

Fascynująca gama kolorów (lazury)

W
pr

ow
ad

ze
nie

Im
pr

eg
na

t/ 
po

dk
ład

 im
pr

eg
nu

jąc
y

Po
dk

ład
Ma

sa
 us

zc
ze

lni
ają

ca
Po

wł
ok

a p
oś

re
dn

ia
Po

wł
ok

a n
aw

ier
zc

hn
iow

a
Inn

e p
ro

du
kty

In
fo

rm
ac

je 
i s

er
wi

s

Gold Satin Ginger Abricot RockSavanna

Royal Red Petrol Blue Smaragd Green Purper

Mineral Grey Concrete Grey Almond Café Latte Fine Clay

Khaki Light Tundra Natural Wool Raw Mountain Ochre

Pumpkin Light Coral Charcoal Dark Night Chestnut

Wengé Sandstone Morning Mist Greige Green Hill

Sea Green Urban Blue Lavender Ultramarine Blue Shadow

Pure Taupe Graphite Sepia Indigo Rich Saffron

Cinnamon Red Earth Mystic Purple Forest Green Sienna
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RUBBOL® Collection
Odkryj niemal nieograniczone możliwości kolory-
stycznych rozwiązań dla powłok kryjących. Kolekcja 
kolorów „RUBBOL® Collection“ to synonim ogrom-
nej kompetencji marki Sikkens Wood Coatings 
w zakresie kolorystyki. Prezentuje ona 20 prefero-
wanych odcieni w Europie obok odcieni z palety 
RAL. Wszystkie optymalnie dobrane do Twoich 
drewnianych okien. Ale również kolory z innych  
kolekcji można bez problemu uzyskać za pomocą 
produktów z serii RUBBOL®.

Wzornik kolorów
Bogata zawartość wzornika kolorów obejmuje 213 odcieni 
RAL, przedstawia różne stopnie połysku i specjalne kolory 
metallic. Dzięki temu wzornik jest cenną pomocą przy do-
radzaniu klientom.

Kolekcja kolorów RUBBOL® 
Bogactwo barw powłok kryjących
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System Color-Mix
Błyskawicznie perfekcyjna barwa 

Ogromna różnorodność barw
W naszych kolekcjach kolorów „Joinery Color
Classics“ oraz Cetol® i Rubbol® prezentujemy Pań-
stwu nadzwyczaj szeroką paletę najmodniejszych 
kolorów.

Ponadto ze względu na dużą przestrzeń barw moż-
liwości systemu Color-Mix są niemal nieskończone. 
Poza tym obejmuje on wszystkie popularne na ro-
dzimym rynku i międzynarodowe kolekcje kolorów.

Technologia systemu Color-Mix jest zgodna z prze-
pisami określającymi ograniczenia emisji lotnych 
związków organicznych z roku 2010 – a więc speł-
nia najsurowsze wymagania w zakresie ochrony 
środowiska. Obsługa mieszarki jest łatwa a jej kon-
strukcja jest zgodna z najnowszą wiedzą w dziedzi-
nie ergonomii.

I to, co najlepsze: 
jeżeli masz własną mieszarkę, otrzymasz od nas 
wszystkie niezbędne uaktualnienia. Dzięki temu 
będziesz zawsze na bieżąco. 

Sikkens Wood Coatings dysponuje jednym z najnowocześniejszych systemów mieszania  
w Europie. Dzięki inteligentnej technologii naszego systemu Color-Mix uzyskujemy ideal-
ne kolory. Supernowoczesna technologia mieszarek umożliwia maszynowe barwienie 
wszystkich systemów produktów wodnych, lakierów i farb kryjących Sikkens Wood  
Coatings. Niezrównana jakość w najkrótszym czasie.

Mieszarka Harbil HA/450/20

Pasty barwiące Acomix
Specjalne pasty pigmentacyjne, opracowane do zasto-
sowania z produktami wodnymi. 
 
Dostępne są następujące odcienie:
wB1, wB3, wG1, wO3, wR1, wR2, wR5, wTR, wTY, 
wV1, wV2, wW1, wY1, wY2, wY3, wZ1 und wJW, wJR, 
wJY, wJZ

Wielkość opakowania:
1 l
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Warto wiedzieć
Konserwacja i dezynfekcja urządzeń  
do polewania i wanien do zanurzania

Urządzenia do polewania i wanny do zanurzania powinny być regularnie konserwowane 
i dezynfekowane, aby uzyskać dobrą jakość powłoki oraz uniknąć skażenia bakteryjnego 
i wynikających z niego nieprzyjemnych zapachów. Najłatwiej można to osiągnąć prosty-
mi, codziennymi działaniami.

Przed przystąpieniem do pracy i w trakcie polewa-
nia wielokrotnie w ciągu dnia mierzyć lepkość kub-
kiem DIN-4- lub ISO-3 – czasy przepływu są poda-
ne w odpowiedniej specyfikacji technicznej. Do 
rozcieńczania używaj tylko czystej wody wodocią-
gowej. Wszystkie urządzenia i akcesoria do mie-
szania, rozcieńczania lub przelewania natychmiast 
po użyciu oczyścić czystą wodą i odstawić do wy-
schnięcia. W urządzeniach do polewania należy 
zwracać uwagę na zachowanie drożności wszyst-
kich dysz i czystości sit.

Radzimy po zakończeniu pracy opróżnić urządze-
nie do polewania i oczyścić je świeżą wodą i za-
wsze przykrywać wannę do zanurzania na czas, 
gdy nie jest używana.

Dezynfekcja urządzeń do polewania i wanien do 
zanurzania powinna być wykonywana prewencyj-
nie. Można w tym celu wykorzystać dłuższe prze-
rwy w pracy, np. urlopy zakładowe lub dni świą-
teczne. Dezynfekcja jest konieczna, gdy materiał 
powłoki nabierze zapachu zgnilizny.

Konieczne jest przy tym spuszczenie materiału po-
włokowego i zutylizowanie materiału z zapachem 
zgnilizny – nie wolno go wlewać z powrotem po de-
zynfekcji. Można użyć np. roztworu do dezynfekcji 
Lyso 3025.
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Warto wiedzieć
Jak uzyskać powierzchnię 
o wysokiej jakości

Aby uzyskać perfekcyjną powłokę nawierzchniową, nie wystarczy używać wysokiej jakości 
produktów. Równie ważne jest profesjonalne przetwarzanie: od idealnego podłoża, przez 
odpowiedni system natryskiwania po fachową aplikację na na elemencie drewnianym.

Nasze rady na temat profesjonalnego  
przetwarzania

Dobór dysz do farb i lazur
•  Rozmiar: 0,28 mm (0,011 cala) lub 0,33 mm 

(0,013 cala), kąt natryskiwania: 20° na ramie 
i elementach skrzydeł, 40°–50° na drzwiach  
i płaskich konstrukcjach drewnianych.

•  Trwałość dyszy natryskowej zależy od natryski-
wanego materiału i ustawionego ciśnienia natry-
skiwania (konieczne regularne sprawdzanie)

•   Dyszy natryskowej nie wolno czyścić przedmiotami 
o ostrych krawędziach (np. nożem, szpachelklą 
itd.)

•  Filtry materiału na pistolecie natryskowym i pom-
pie muszą być regularnie kontrolowane i w razie 
potrzeby wymieniane

•  Dzięki systemowi wielowarstwowemu czasy 
schnięcia są krótsze

Ustawianie pompy
•   Ciśnienie materiału: farba + lazura 80–100 bar 

Pompa dwumembranowa 
Nastawę odczytać na manometrze 
Pompa tłokowa 
Ciśnienie materiału zależy od przełożenia (kon-
sultacja z producentem aparatu natryskowego)

•  Ciśnienie rozpylania w pompie dwumembranowej 
i pompie tłokowej farba + lazura 0,5 do ok. 
1,2 bara (urządzenie Esta maks. 1,5 bara)

•   Należy stosować tylko taki przepływ powietrza do 
rozpylania, jaki jest absolutnie konieczny. Można 
go wcześniej sprawdzić, wykonując próbne natry-
skiwanie na kartonie (natryśnięta powierzchnia 
nie może mieć smug i musi być jednolita).

Do natryskiwania automatycznego  
(np. urządzenie Esta)
•  Przetwarzanie w systemie 1-warstwowym  

(do 350 μm na mokro)
•  Powlekanie maszynowe gwarantuje równomierne 

nakładanie farby a w konsekwencji idealne po-
wierzchnie

Do natryskiwania ręcznego 
•   Przetwarzanie w systemie 2-warstwowym 

(2 x 150–200 μm na mokro)
•  Unikanie wad przy lakierowaniu
•      Wystarczająca grubość warstwy także  

w trudnych miejscach
•  Gładkie, równomierne powierzchnie
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Warto wiedzieć
Obsługa pistoletu natryskowego

Zaaplikowana warstwa nawierzchniowa o równomiernej grubości na ogromny wpływ na 
długą trwałość elementu konstrukcyjnego z drewna. Tym ważniejsze jest, aby odpowied-
nio dobrać system natryskowy a następnie opanować optymalne posługiwanie się pisto-
letem natryskowym.

1  Dysza zawsze pod kątem prostym do powierzchni
2  Odległość lakierowania 20–25 cm
3   Prowadzić pistolet zawsze w równej odległości od powierzchni

1   Przechylenie pistoletu powoduje powstawanie zgrubienia farby,  
co prowadzi do zacieków i smug 

2  Odległość lakierowania za mała lub za duża
3  Ruch po okręgu (powoduje nierówną grubość warstwy)

20 – 25 cm 20 – 25 cm

Nieprawidłowe posługiwanie się pistoletem natryskowymPrawidłowe posługiwanie się pistoletem natryskowym

1

3 3

12 2
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Zalety systemów lakierów wodorozcieńczalnych w stosunku do materiałów rozpuszczal-
nikowych mają większy wpływ na otoczenie lakierni niż można by przypuszczać. Wodo-
rozcieńczalne lazury i farby kryjące mają zalety między innymi z punktu widzenia nadzo-
ru przemysłowego, parametrów emisji zanieczyszczeń, koncepcji systemów filtracyjnych 
i urządzeń elektrycznych, zagrożeń wybuchowych i pożarowych oraz szkodliwości dla 
zdrowia pracowników.

Warto wiedzieć
Przetwarzanie wodorozcieńczalnych farb 
i lakierów prześwitujących

Co prawda często sugeruje się dodatkowe zalety 
techniczno-lakiernicze, takie jak rezygnacja z wen-
tylacji pomieszczeń, ograniczenie regulacji tempe-
ratury pomieszczeń i radykalne skrócenie cykli la-
kierowania, ale w praktyce nie da się ich osiągnąć 
bez pogorszenia wyniku lakierowania. Aby uniknąć  
błędów lakierowania, chcemy zwrócić uwagę na kil-
ka spraw.

1. Odprowadzanie wilgoci i regulacja  
temperatury
Fałszywy jest pogląd, że w przypadku lakierów  
wodorozcieńczalnych nie jest potrzebna wentyla-
cja, ponieważ nie zawierają one rozpuszczalników 
organicznych. Dopóki warstwa lakieru zawiera 
wodę, nie może się ona utwardzić. Dlatego bardzo 
ważne jest zapewnienie dobrej wentylacji wywiew-
nej suszarni. 

2. Grubość warstwy mokrej 
Reologia wielu lakierów dyspersyjnych umożliwia 
aplikację warstw mokrych o większej grubości. Tak 
grube warstwy lakieru nie mogą jednak dostatecz-
nie stwardnieć w normalnym czasie suszenia  
12–18 godzin, co prowadzi do problemów w trans-
porcie, przy zawieszaniu okien i ich układaniu w 
stosy. Komu zależy na dobrym przeschnięciu war-
stwy lakieru przez noc, nie powinien nakładać la-
kierów wodorozcieńczalnych warstwą grubszą niż 
150 μm na mokro. 

3. Suszenie 
Jeżeli suchość jest oceniana tylko wzrokowo lub 
dotykowo i już po niewielu godzinach aplikowana 
jest druga warstwa lakieru, pierwsza warstwa lakie-
ru może spęcznieć pod wpływem wody z drugiej 
warstwy a następnie wysychać znacznie wolniej.

4. Profile uszczelniające 
Materiały uszczelniające i uszczelki muszą być  
odpowiednio dobrane do systemu lakieru wodoroz-
cieńczalnego, aby uniknąć spęcznień, przebarwień 
i sklejania z powłoką. 

5. Okucia 
Okucia i zamocowania muszą być odporne na ko-
rozję. Docisk między ramą i skrzydłem powinien 
być równomierny w całym elemencie (skrzydle) 
i nie za duży.
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Twoje notatki
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Akzo Nobel Industrial Coatings sp. z o.o. 
Ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn · Poland
Tel.: +48 61 89 70 500
Faks.: +48 61 89 70 519
www.sikkens-wood-coatings.pl

Passion for wood

07
21

5_
25

07
13

 · 0
14

61
/09

/13
/LW

/P
 · N

iew
iąż

ąc
a c

en
a s

ug
er

ow
an

a 5
,00

 €
  

Ni
e w

yk
luc

za
my

 zm
ian

 i p
om

yłe
k.


