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Olej czy lakier? Nowy
produkt, nowe możliwości
Surowe drewno otaczało człowieka od pokoleń.
Wraz z rozwojem myśli technicznej nauczyliśmy
się je uszlachetniać przez barwienie, postarzanie
i zabezpieczanie różnymi typami żywic. Obecne
metody uszlachetniania powierzchni drewnianych
i fornirowanych dostarczają niezliczonych
możliwości „poprawiania” natury. Można je dowolnie
modyfikować, zgodnie z oczekiwaniami klienta.
Budujący jest fakt, że co jakiś czas pojawiają się
inwestorzy, którym zależy na zachowaniu naturalnego
wyglądu powierzchni fornirowanej, niezmienionego
przez chemiczne substancje.
tym
celu
s t o s uj e s i ę
różnego pochodzenia woski
i oleje (naturalne i syntetyczne). Uszlachetniona w ten
sposób powierzchnia drewna
pozostaje tylko częściowo zabezpieczona przed działaniem
czynników wynikających
z użytkowania, zachowuje co
prawda swój naturalny, matowy wygląd, ale wymaga częstej konserwacji i łatwo ulega
zabrudzeniu.
Z tego względu wiele
osób rezygnuje z marzeń
o pomieszczeniu wykończonym drewnem olejowanym
na rzecz klasycznej powłoki

jest całkowicie matowy,
więc przypomina powierzchnie olejowane,
może być stosowany na
drewno barwione,
może być stosowany na
kolorowe emalie kryjące,
jest wygodny w stosowaniu
(pełni rolę podkładu i lakieru nawierzchniowego),
łatwy w aplikacji, dobrze
się rozkłada na lakierowanej powierzchni,

szybko schnie,
powłoka lakierowa wytraca zapach w ciągu 24h od
aplikacji.
Zaprezentowany produkt
da wrażenie naturalności powierzchni, jednocześnie przygotowując ją na codzienne
użytkowanie.
Piotr Kłys
Magari
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Lakier FPA203 bez dodatku
utwardzacza.
www.mmia.pl

Fornir dębowy pokryty FPA203.

lakierowej, która jednak pozostawia niedosyt i niespełnioną tęsknotę za czymś bardziej
naturalnym. By spełnić te marzenia i zaspokoić potrzebę
bliższego obcowania z naturą, chcielibyśmy zaoferować
Państwu produkt, który pozwala na normalny komfort
użytkowania, nie wymaga
uzupełniania, jednocześnie
dając wystarczającą barierę
dla brudu, kurzu i wilgoci,
porównywalną z tradycyjnymi
powłokami poliuretanowymi
i akrylowymi. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie
w naszej ofercie znalazł się
produkt o symbolu FPA203
o następujących cechach:
zachowuje naturalny wygląd drewna,
dobrze zabezpiecza powierzchnię drewna, forniru, obłogu, sklejki itp.,

Fornir mahoniowy pokryty FPA203.

Zastosowanie produktu FPA203
Wnętrza, przedmioty do użytku wew.

*****

Korpusy i drzwi mebli, blaty stołów

****

Galanteria drzewna

*****

Trumny i urny

*****

Elementy ścian, sufitów

*****

Produkt ogniochronny

nie

Blaty kuchenne

***

Podłogi, schody

*
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