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Sopur – gwarancja jakości

Producenci mebli coraz częściej poszukują rozwiązań przyjaznych dla środowiska. W zakresie
uszlachetniania powierzchni drewna – bejc, lakierów i olejów – firma Sopur oferuje szereg
produktów bezpiecznych w stosowaniu i spełniających najwyższe normy jakościowe.

D

o nowoczesnego, superszybkiego wykańczania mebli
użytkowanych we wnętrzach
dedykowane są lakiery wodorozcieńczalne Solak Hydro UV. Są to
wysokospecjalistyczne wyroby przeznaczone na linie przemysłowe wyposażone
w lampy UV. Lakiery zbudowane są z wysokiej jakości specjalnie dedykowanych
żywic rozcieńczalnych w wodzie. W skład
tych produktów wchodzi też odpowiednia
ilość fotoincjatora, który pod wpływem
promieniowania UV zapoczątkowuje reakcje szybkiego rozpadu wielu grup funkcyjnych związków trudno ulegających dysocjacji termicznej. Następnie reaktywne
rodniki rozpoczynają reakcję polimeryzacji rodnikowej. Poprzez promieniowanie
UV dochodzi do pełnego utwardzenia
powłoki lakierniczej. Sposób utwardzania
lakierów sprawia, że powierzchnie nimi
wykończone zyskują wyjątkową trwałość
chemiczną i mechaniczną. W ofercie firmy Sopur znajdują się lakiery podkładowe i nawierzchniowe, których specyficzne
parametry dopasowywane są do indywidualnych wymagań linii klienta. Jednym
z takich lakierów jest lakier LWUV-38/13,

którego stopień połysku ma wartość zbliżoną do zera. Dzięki temu wylakierowany
element daje złudzenie drewna surowego
lub zabezpieczonego olejem.
Do konwencjonalnych linii lakierniczych przeznaczone są natomiast lakiery
wodorozcieńczalne Solak Hydro Plus, rodzinę których tworzą lakiery podkładowe,
nawierzchniowe oraz wielowarstwowe.
Tu również dużą popularnością cieszą się
lakiery „ultra mat,” które nadają drewnianym powierzchniom aksamitny wygląd
z efektem naturalnego drewna: Solak Hydro Plus LW-121/14 lub dwuskładniowy
lakier LW-6/15. W ofercie znajdują się
lakiery zarówno na drewno czy sklejkę,
jak i na MDF. Przykładowo lakiery podkładowe doskonale wypełniające MDF to:
bezbarwny Solak Hydro Plus LWP-20/13
i biały Solak Hydro Plus Biel LWP-74/15.
Ciekawymi propozycjami są lakiery podkładowe na sęczną sosnę: Solak Hydro Plus
zabielany LWP-234/15 i biały LWP-233/15.
Sęki są wadą drewna – wypływanie z nich
substancji organicznych (terpenów) powoduje łatwo zauważalne, żółte plamy szczególnie widoczne na białych i pastelowych
kolorach. Specjalne dobrane składniki powyższych lakierów powodują, że powłoka
jest przepuszczalna dla wody i terpenów,
wiązane są natomiast grupy odpowiadające za zauważalną zmianę koloru. W ofercie
znajdują się lakiery przeznaczone na każdy
rodzaj drewna i aplikacji: natrysk, elektrostatykę, bębnowanie czy zanurzanie.
Ofertę wodnych lakierów uzupełniają
lakiery Hydrolak dedykowane do drewna
użytkowanego na zewnątrz. Przyczyny biologiczne (obecność grzybów, bakterii), eks-

tremalnie zmienne warunki temperatury
podczas pór roku, wilgotność oraz promieniowanie świetlne sprawiają, że powłoki
lakierowe zewnętrzne muszą być bardziej
trwałe i spełniać inne, bardziej rygorystyczne kryteria niż powłoki mebli użytkowanych w pomieszczeniach zamkniętych.
Dlatego właśnie w skład lakierów Hydrolak
wchodzą wysokiej klasy dyspersje akrylowe i uretanowe oraz wysokospecjalistyczne
dodatki. Takimi dodatkami są: bloker UV,
dzięki któremu uzyskana powłoka jest odporna na zmiany zachodzące w niej pod
wpływem światła oraz różnego typu stabilizatory, dodawane aby zapobiegać procesom zachodzącym w powłoce, takim jak
np. utlenianie, sieciowanie substancji błonotwórczej, jej rozkład i dalsza polimeryzacja. Przyglądając się powłokom używanym
na zewnątrz należy oczywiście pamiętać
o zagrożeniach, jakie stwarzają czynniki
biologiczne czyli grzyby, glony czy bakterie. Dlatego też receptura lakieru Hydrolak
wzbogacona jest o składniki przeciwdziałające rozwojowi różnego typu mikroorganizmów (degradację powłok wywołują zwykle bakterie Pseudomonas genus i grzyby
Aureobasidium), które działają na zasadzie
zmian metabolizmu komórek mikrobiologicznych.
Wszystkie lakiery wodorozcieńczalne
produkowane przez firmę Sopur, odpowiadają wymaganiom normy EN-71-3,
co stanowi rekomendację ich stosowania
do lakierowania mebli oraz zabawek dla
dzieci. Dopełnieniem lakierów wodnych
są bejce na bazie wody, których szeroki
wybór zaspokoi oczekiwania każdego producenta mebli. d
r e k l a m a

