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TEMAT SPECJALNY – CHEMIA MEBLARSKA

Jako sprzedawca lakierów 
do drewna posiadam wiele en-
tuzjazmu dla możliwości, jakie 
daje mi i moim klientom-stola-
rzom stosowanie barwników 
do drewna, szpachli, izolato-
rów, patyn i lakierów, a przede 
wszystkim dla pracy z praw-
dziwym drewnem, nieprzewi-
dywalnym, niepowtarzalnym, 
a zarazem niezastąpionym.

Czy zastanawiali się Pań-
stwo, jaki produkt lakierowy za-
stosować do mebla, aby przy-
pominał ten z dawnej epoki lub 
jego renowacja udała się bez 
niespodzianek? Wielu na pew-
no pomyśli o pierwszej lepszej 
puszce z lakierem poliuretano-
wym, który jest stosowany do 
większości prac. I słusznie! Ży-
wice poliuretanowe mają za 
sobą kilkudziesięcioletnią hi-
storię. Są dopracowane pod 
wieloma względami, odporne 
na czynniki chemiczne, na za-
rysowanie, proste w stosowa-
niu i dające ładny efekt, nawet 
przy stosowaniu przez niedo-
świadczonego lakiernika. Sam 
je polecam bez obaw wielu 
klientom. Tyle tylko, że mebel 
nimi polakierowany nie ma w 
sobie tego „czegoś”. „Czegoś” 
co sprawia, że wygląda jakby 
został wyprodukowany 80 lat 
temu i przestał w magazynie, 
w nieotwieranym pudle. Taki 
mebel, oprócz stylizacji, wła-
śnie wyglądem powłoki lakie-

rowej dodaje pomieszczeniu 
dawki ciepła, której nie moż-
na zobaczyć na skali termo-
metru. Doświadczeni stolarze i 
technolodzy na pewno pomy-
śleli choć przez chwilę o poli-
turze. Stosowanie szelaków to 
bardzo pracochłonne i żmud-
ne zadanie. Osoby, które mia-
ły z nimi styczność, na pewno 
to potwierdzą. Tym niemniej 
efekt ich stosowania jest rze-
czywiście doskonały, zgodny 
ze starą sztuką wyrobu mebli i 
często wskazywany przez kon-
serwatora zabytków jako jedy-
ny dopuszczalny podczas re-
nowacji.

Co jednak zastosować, kie-
dy nie trzeba słuchać zaleceń 
konserwatora lub trzeba wy-
konać i polakierować mebel 
stylizowany, np. intarsjowany?

Firma Magari s.c. oferu-
je produkty lakierowe, które 
można nazwać odpowiednika-
mi tych, które stosuje się pod-
czas politurowania. Na surowe 
części mebla polecamy szpa-
chlę do wyrównywania porów 
w drewnie. Produkt o nazwie 
RASASTUC to mieszanina ży-
wic nitrocelulozowych o du-
żej lepkości, przeznaczona do 
mieszania z pyłem drzewnym 
i nakładania szpachelką lub 
pacą w celu wyrównania więk-
szych ubytków w drewnie. 
Produkt odznacza się szybkim 
schnięciem i może być miesza-

ny z pyłem drzewnym dowol-
nego gatunku drewna. W za-
leżności od ilości dosypane-
go pyłu można uzyskać różne 
stopnie szpachlowania okle-
iny do jej całkowitego wyrów-
nania włącznie. Doskonale na-

daje się do oklein niższej klasy 
lub tych z widocznymi wada-
mi (spękania, miejsca żerowa-
nia owadów). Szpachla Rasa-
stuc może być wykorzystywa-
na również do renowacji za-
bytkowych podłóg.

Prawie jak szelak
Dawnych mebli czar

Rynek meblarski tak samo jak rynek odzieżowy podlega cyklicznej modzie i raz po raz 
dawne, prawie zapomniane stylizacje powracają do naszych pomieszczeń.
W dobie zachwytu nowymi technologiami powiększa się grupa osób zainteresowanych 
meblami stylizowanymi na wiek XIX czy początek wieku XX. Empire, eklektyzm, secesja, 
biedermeier to tylko niektóre style w konstrukcji mebli coraz częściej poszukiwane 
przez obecnych klientów zakładów stolarskich i sklepów meblowych.
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Bardzo często do renowa-

cji mebli i instrumentów mu-
zycznych polecamy środek 
do gruntowania PU80, który 
ma dwojakie zastosowanie. 
Sprawdza się doskonale przy 
renowacji starej okleiny, na-
siąkniętej przez lata „nie wia-
domo czym” i kurzem, jak rów-
nież podczas gruntowania 
nowo nałożonej okleiny, która, 
czy to ze względu na zawarte 
garbniki, sole metali czy tłusz-
cze, nie łączy się z warstwą la-
kieru – i już! Grunt PU80 to 
mieszanina żywic poliestro-
wych i poliuretanowych. Ma 
niską zawartości części stałych 
(20-25%) i bardzo dobrze łączy 
się z powierzchnią wszystkich 
gatunków drewna znajdują-
cych się na rynku. Można go 
stosować na surowy fornir lub 
uprzednio zabarwiony barw-
nikiem do drewna, dobranym 
według gamy kolorów Unico-
lor, dostępnej w ofercie Maga-
ri s.c.

Dwa najważniejsze produk-
ty tej technologii to lakier pod-
kładowy NITROFOND 1670
i lakier nawierzchniowy
NITROFIL 1630. Obydwa pro-
dukty to mieszaniny żywic ni-
trocelulozowych z dodatkiem 
mieszanki żywic szelakowych 
(pochodzenia naturalnego). 
Dzięki właściwościom żywic 
szelakowych, które rozpusz-
czają się w wielu rozcieńczal-
nikach, udało się połączyć je z 
żywicami nitrocelulozowymi.
W wyniku tej fuzji otrzymano 
produkt lakierowy z cechami 

żywicy szelakowej, takimi jak 
spójność warstwy, miodowa 
barwa żywicy, szybkość schnię-
cia, elastyczność powłoki i miłą 
w dotyku powierzchnię lakie-
ru. Dodatkowo produkty z serii
NITROFIL i NITROFOND, w 
przeciwieństwie do żywic po-
liuretanowych, w szlachetny 
sposób postarzają drewno, nie 
nadając mu sztucznego wyglą-
du. Dzięki tym cechom można 
w bardzo prosty sposób uzy-
skać oryginalny wygląd me-
bla. Wszystkie produkty moż-
na nakładać wielowarstwowo 
z użyciem pędzla lub pistoletu 
lakierniczego. Obecność żywic 
nitrocelulozowych sprawia, że 
szybko one schną i łatwo się 
szlifują. Lakier nawierzchnio-
wy NITROFIL 1630 jest dostęp-
ny w kilku stopniach połysku, 
dając możliwość doboru tego 
najbardziej właściwego.

Aby uzyskać dodatkowy 
efekt postarzenia lub pod-
barwienia mebla, można po-
między warstwą podkładu
NITROFOND i lakieru
NITROFIL nałożyć patynę z serii
AQUASHADE. Ta wodna dys-
persja barwników, nawet po 
całkowitym wyschnięciu, bar-
dzo dobrze się ściera stalową 
wełną lub włókniną ścierną.

Przy stosowaniu produk-
tów lakierowych z dodatkiem 
szelaku należy pamiętać o ich 
dwóch ważnych cechach:

po pierwsze lakier NITROFIL, • 
podobnie jak żywica sze-
lakowa, po całkowitym za-
schnięciu może być zaciera-
ny rozcieńczalnikiem w celu 
wyrównania powierzchni i 
podwyższenia połysku,
po drugie lakier ten, tak • 
samo jak żywica szelakowa, 
po całkowitym zaschnię-
ciu nie jest odporny na dłu-
gotrwałe działanie alkoho-
lu i gorących naczyń, np. 
szklanki z herbatą; zaleca 
się stosowanie pod naczy-
nia podkładek z korka lub 
grubych serwet, zmoczoną 
powierzchnię lakieru należy 
od razu wytrzeć do sucha.
Wszystkie opisane powy-

żej produkty są produkowa-
ne przez włoskiego producen-
ta farb i lakierów Astra Verni-
ci s.r.l., której firma Magari s.c. 
jest w Polsce dystrybutorem.

Piotr Kłys
Magari s.c.

reklama
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