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N

iedawno na rynku pojawiła się nowa wodorozcieńczalna emalia alkidowa marki
Benjamin Moore o wysokim stopniu
połysku – Advance 794 High Gloss. Przeznaczona jest do malowania drewna i metalu eksponowanych wewnątrz pomieszczeń. Jednakże z powodzeniem można jej użyć do dekoracji ścian,
malowania tapet, a nawet podłoży betonowych.
Dzięki recepturze bazującej na wodzie ma znikomy zapach. Poza tym do minimum ogranicza
ryzyko wystąpienia po dłuższym czasie żółtych
przebarwień oraz łuszczenia się farby, co było
zmorą rozpuszczalnikowych emalii alkilowych.
Emalia Advance 794 High Gloss dostępna jest
w pełnej gamie kolorów marki Benjamin Moore,
a jej dodatkową zaletą jest wydajność. Litrowa
puszka starczy aż na 12 m² jednokrotnego malowania. Pomalowane powierzchnie, dzięki temu,
iż są bardziej gładkie i śliskie, nie absorbują zabrudzeń, są odporne na zmywanie wodą, a przez to

łatwo utrzymać je w czystości. Produktem, który pozwala uzyskać satynowy stopień połysku
jest natomiast wodorozcieńczalna, ekologiczna
emalia alkidowa Advance Alkyd Satin 792. Zastosowanie wodorozcieńczalnej technologii pozwoliło na wyeliminowanie nieprzyjemnego zapachu oraz zredukowanie do minimum zjawiska
żółknięcia (dwie główne wady tradycyjnych, rozpuszczalnikowych emalii alkidowych). Ponadto
farba ta jest produktem ekologicznym, bezpiecznym dla zdrowia domowników i wykonawców.
Emalia barwiona jest w innowacyjnym systemie
Gennex Platform bazującym na kolorantach pozbawionych szkodliwych lotnych związków organicznych, tzw. LZO. Emalia Advance Alkyd Satin 792 przeznaczona jest do dekoracji i ochrony
uprzednio pomalowanych lub zagruntowanych
podłoży drewnianych i metalowych eksponowanych wewnątrz budynków. •

— gac
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Farby wodorozcieńczalne będące przeciwieństwem rozpuszczalnikowych są
idealnym produktem do malowania mebli, redukując do minimum emisję LZO.

Advance Alkyd Satin 792 zapewnia
satynowy stopień połysku.

nowoczesne produkty o wysokich
parametrach jakościowych
Już od ponad 25 lat Spółka Sopur specjalizuje się w produkcji wyrobów
uszlachetniających powierzchnię drewna: bejcy, patyn, olejów oraz lakierów.
Wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają,
że jest obecnie jednym z największych polskich dostawców dla meblarstwa.

S

tabilna pozycja firmy Sopur – polskiego producenta, mimo silnej konkurencji marek zagranicznych, wynika
przede wszystkim z oferty, która odpowiada na zmieniające się trendy w zakresie
aranżacji wnętrz. Mimo że tradycyjne kolory mebli (brunatny, orzechy, brązy, biele)
cieszą się nieustającą popularnością, zauważalnym trendem stają się kolory inspirowane płytami meblowymi. Klienci oczekują efektów typu dąb sonoma, trufla, latte,
sanremo również na meblach wykonanych

z drewna lub oklein naturalnych. Dzięki
temu możliwa jest bowiem łatwa aranżacja
w jednym pomieszczeniu np. komody wykonanej z płyty i drewnianego stołu.
Firma Sopur w odpowiedzi na tę potrzebę wprowadziła do oferty nową rodzinę Bejcy Pastelowych. Paletę kolorów tworzą więc odcienie zbliżone do popularnych
płyt meblowych, ale także modne beże, popiele, ciepłe odcienie brązów i orzechów.
Wszystkie kolory oferowane w ramach tej
rodziny są przełamane (w różnym stop-
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niu) bielą. Bejca Pastelowa jest wyrobem
na bazie rozpuszczalników organicznych
i pigmentów. Charakteryzuje się krótkim
czasem schnięcia, bardzo dobrą rozlewnością i jednorodnością wybarwienia. Przeznaczona jest do aplikacji natryskiem na
każdy rodzaj drewna, jej czas schnięcia to
tylko 15 min. Dostępna jest w opakowaniach: 0,5; 2,5; 10 i 30 litrów.
Zmiany w trendach dekoracji i ochrony
drewna dotyczą nie tylko kolorów. Już od
paru lat coraz większym uznaniem klien-

Wszystkie wybarwienia oferowane w ramach Bejcy Pastelowej są
przełamane w różnym stopniu bielą.
Olej do Podłóg NANO to nowoczesny produkt
o wysokich parametrach jakościowych: tworzy twarde
powłoki, bardzo odporne na zarysowania, temperaturę
oraz płyny stosowane w gospodarstwie domowym.

by kompletna bez lakierów wodorozcieńczalnych. Lakiery z serii SOLAK HYDRO
PLUS to wyroby na bazie najwyższych jakości dyspersji akrylowych i uretanowych.
Przedstawiciele techniczni Spółki Sopur
służą pomocą przy wyborze odpowiedniego

reklama
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tów cieszą się powierzchnie olejowane. Doskonałymi produktami tego typu w ofercie
firmy Sopur są Olej Twardy do Mebli oraz
Olej do Podłóg NANO. Są to nowoczesne
produkty o wysokich parametrach jakościowych: tworzą twarde powłoki, bardzo
odporne na zarysowania, temperaturę oraz
płyny stosowane w gospodarstwie domowym. Posiadają przyjemny zapach i są przystosowane do łatwej aplikacji pędzlem lub
wałkiem. Charakteryzują się bardzo dobrą
przyczepnością do podłoża, krótkim czasem
schnięcia oraz dużą wydajnością. Oleje odżywiają drewno i chronią je przed wodą, brudem i kurzem, zapewniając naturalny, matowy wygląd. Powierzchnie olejowane są łatwe
w utrzymaniu i renowacji – wykonanie miejscowych napraw jest łatwe i szybkie. Kolorystyka Olejów obejmuje najmodniejsze odcienie, w tym kolory białe i popiele. Dostępne są
w opakowaniach 1, 5 i 20 litrów.
Innym modnym sposobem wykańczania powierzchni drewna, dającym niestandardowe efekty wizualne i dotykowe, jest
lakierowanie w głębokim macie. Lakier
akrylowy dwuskładniowy Solak AC ULTRAMAT oraz Bejca Specjal Dąb Naturalny
Spółki Sopur podkreślają naturalne piękno
surowego drewna, utrwalając je na lata.
Tradycyjne lakiery zawsze zmieniają barwę
drewna, zazwyczaj delikatnie zażółcając
jego powierzchnię. Dodatkowo pod wpływem promieniowania UV samo drewno
i powłoka lakierowa starzeją się, co wpływa
na dalszą zmianę koloru. Bejca Specjal Dąb
Naturalny oraz lakier Solak AC ULTRAMAT
gwarantują wizualne i dotykowe wrażenie
surowej, naturalnej powierzchni na bardzo
długi czas. Równocześnie lakier posiada
także wyjątkową odporność mechaniczną,
tworzy twardą powłokę odporną na działanie wody, alkoholi oraz środków czystości.
Oferta nowoczesnych produktów do
wykańczania powierzchni drewna nie była-
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lakieru, zapewniają stały serwis i doradztwo
technologiczne. Warto podkreślić, że w przypadku zarówno bejcy, olejów, jak i lakierów
istnieje możliwość indywidualnego doboru
koloru na życzenie w laboratorium firmy. •

— artykuł promocyjny

