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Výrobky do interiéru
Tabuľka porovnávajúca výrobky pre interiér:
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BLOKER

Výrobky do interiéru
Blocker je tesniaca, blokovacia farba na báze šelaku - základného náteru - odporúča sa používať na skrinky, nábytok, dvere a iné povrchy.
Blokátor má vysokú kryciu schopnosť. Zakryje tmavé farby a škvrny trieslovín, živice, mastnoty, hrdze, asfalt, pastelky, grafity, škvrny a
mnoho ďalších. Odstraňuje ež zvyškové pachy.
Príprava podkladu:
Lakované povrchy musia byť čisté, suché, zbavené nečistôt, prachu, oleja, mastnoty, plesní, lepidla, kriedových materiálov alebo
akéhokoľvek iného materiálu, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť priľnavosť.
Odstráňte všetky odlupujúce čas z povrchu. V prípade nejasnos povrch vždy umyte roztokom vody a amoniaku (bielidlo) alebo
rozpúšťadlom.
Spôsob aplikácie:
Pred použi m Blockera poriadne premiešajte. Jedna vrstva zvyčajne stačí. Druhá vrstva môže byť potrebná, ak je na pórovitom povrchu
príliš veľa absorpcie blokátora.

Blokovač uzlov a trieslovín

Keď sa výrobok nepoužíva, nádoba by mala byť tesne uzavretá. PRODUKT NERIEĎTE.
Aplikácia: Štetec z prírodných šte n; špongiový valček; Postrek, tryska 1,5 - 2,0 - tlak 3-4 bar.
Čas schnu a: BLOKER vo väčšine prípadov schne na dotyk za 20 minút; po 1 hodine naneste ďalšiu vrstvu. Plná priľnavosť od 1 do 3 dní.
Nízke teploty a vysoká vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnu a a úplné vytvrdnu e.
Umývanie nástrojov: denaturovaný alkohol alebo acetón - bezprostredne po dokončení procesu aplikácie.
Výdatnosť: S jediným pokry m: približne 9 m2 z 1 litra na hladký, predtým natretý, neporézny povrch; a cca 7 m2 z 1L na hrubé, nenatreté a
porézny povrch.

Blokovač pre tmavé povrchy

Záruka: 12 mesiacov od dátumu výroby (v neotvorených nádobách).
Od ene: biely

bez Blocker
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Bloker

FARBY

Výrobky do interiéru
Farby na nábytok Newcolours sú dekora vnyakrylovýlaknavodnejbázesmatnýmpovrchom.
Farba je založená na vysoko kvalitnej
akrylovej živici na vodnej báze s veľmi dobrou priľnavosťou k takmer akémukoľvek povrchu. Sú určené na nové i staré povrchy, na drevené,
dyhované, laminované, lakované podklady, nábytkové dosky, prú e, MDF a drevotrieskové dosky; ako aj na kov, keramiku, plast alebo sklo.
Majú osvedčenie o zhode s normou PN-EN-71: 3, takže sú vhodné pre hračky a nábytok pre de . Farby sú na vodnej báze, preto ak je drevo
surové, odporúča sa pred lakovaním naniesť blokátor Newcolours (triesloviny, živica)..
Príprava povrchu: Natreté povrchy musia byť čisté, suché, zbavené nečistôt a prachu. Dôležitá informácia: aby farba dobre priľnula k
povrchu, nie je dôležité a či ju po lakovaní chránime, ale dôležitejšie je, ako povrch pred maľovaním pripravíme.
Pred použi m farbu poriadne premiešajte. Pred lakovaním nemusíte brúsiť povrch a odstraň
ovať staré nátery - skontrolujte však, či sa staré
nátery neodlupujú - ak áno, dôkladne ich odstráň
te. Na kov naneste an korózny základný náter. Blokátor živice na surové borovicové drevo
a blokátor trieslovín na dub.
KROK 1. Odporúčame povrch umyť vodou a saponátom (napr. Umývací prostriedok bez použi a prostriedkov na ochranu rúk). Je to dôležité, že keď preskočíme túto fázu a začneme brúsiť brúsnym papierom, je možné do povrchu vtlačiť nečistoty alebo zvyšky konzervačného
prostriedku typu Pronto.
KROK 2. Stojí za to jemne zdrsniť povrch jemným brúsnym papierom zrnitos 220 a odmasťovať (napr. Technickým liehom, acetónom alebo
extrakčným benzínom).
KROK 3. Farbu dôkladne premiešajte.
KROK 4. Naneste 2-3 vrstvy v intervaloch 2 až 4 hodiny štetcom, valčekom na „flock“ akrylových farieb. Ak chcete dosiahnuť efekt hladšieho
povrchu, prvá vrstva po zaschnu by mala byť matná brúsny papier s minimálnou gradáciou 220.

Borovicová zásuvka natretá najskôr Blockerom, potom farbou

Na intenzívne používané pracovné dosky (napr. V kuchyni alebo na písacie stoly) odporúčame naniesť špeciálny lak na pracovné dosky (alebo akýkoľvek s vyššou odolnosťou voči oderu ako farby). Veľmi tmavé farby ako Hlbinná Tmavomodrá, Semišová čierna, Flašková zelená
alebo Pantone of the Year 2020 je možné dodatočne nalakovať aj bezfarebným lakom Newcolours. Jedná sa o veľmi vysoko pigmentované
farby a lakovanie povrchu okamžite zníži efekt farbenia, ktorý by časom sám zmizol.
Umývanie nástrojov: vodou
Záruka: 24 mesiacov od dátumu výroby (v neotvorených nádobách).
Pokry e: 10-12 m2 z 1L jediným náterom
Od ene: 28

MDF doska natretá priamo farbou
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LAKY

Výrobky do interiéru
Laky NEWCOLURS, dve úrovne lesku - matný a vysoký lesk. Určený na dekora vne a ochranné lakovanie drevených a drevených pochôdznych povrchov vo vnútri miestnos , ako sú: nábytok, dvere, stenové panely a predtým natreté povrchy akrylovými a kriedovými farbami
alebo lazúrou. Matný lak má osvedčenie o zhode s normou PN-EN-71: 3, preto je vhodný na hračky a nábytok pre de .
Príprava podkladu:
• Drevené (surové) povrchy, ktoré sa majú lakovať, by mali byť čisté, riadne brúsené brúsnym papierom zrnitos 150–220(vzávislos
druhu dreva) a zbavené prachu.

od

• Substrát predtým natretý farbou by mal byť zdrsnený brúsnym papierom, aby sa zvýšila priľnavosť laku, dôkladne odstráňte prach a
potom naneste lak. NENANÁŠAŤ OPRAVNÚ VRSTVU, KEĎ LAK SCHNE *.
Pred nanesením ďalšej vrstvy laku zdrsnite povrch brúsnym papierom s vysokým zrnom a potom podklad poprášte, napríklad vlhkou handričkou.
Maľovanie: malo by sa vykonávať pri izbovej teplote 15 ° C až 25 ° C
Príprava produktu:
VŽDY Dôkladne PREMIEŠAJTE CELÝ OBSAH VÝROBKU PRED JEHO POUŽITÍM.
Lak je možné zriediť vodou až do 5%.
Aplikácia:
• Matný lak * je prispôsobený na nanášanie štetcom na akrylové výrobky, valčekom flock alebo striekaním,
• Vysoký lesk ** lesklý lak je prispôsobený na nanášanie striekaním (dýza 2) alebo valčekom flock.
* Matný lak - aplikácia štetcom

Počet vrs ev: 2
LAKOVÉ VÝROBKY NEPOÚŽIVAJTE ALEBO NEBAĽTE min. 2 DNI.
Záruka: 12 mesiacov od dátumu výroby (v neotvorených nádobách).
Pokry e: 10 m2 z 1L s jediným pokry m.
Od ene: bezfarebný

** Lak s vysokým leskom - aplikácia striekaním
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OLEJE

Výrobky do interiéru
Newcolours Olej Tvrdý vytvára bariéru odolnú voči poškriabaniu, teplote a teku nám pre domácnosť. Olej vždy extrahuje prirodzené
vlastnos dreva a zdôrazň
uje ich - prirodzená farba bude intenzívnejšia a bude vylepšená jeho textúra. Má osvedčenie o zhode s normou
PN-EN-71: 3, preto je vhodný na hračky a nábytok pre de .
Príprava podkladu: Drevené (surové) povrchy určené na olejovanie by mali byť čisté, riadne brúsené brúsnym papierom so zrnitosťou
80–120 (v závislos od druhu dreva) a bezprašné.
VŽDY dôkladne MIEŠAJTE CELÝ OBSAH PRED POUŽITÍM VÝROBKU Z BALENIA.
KROK 1. Surové drevo by malo byť brúsené pozdĺž zrna brúsnym papierom, aby sa zvýšila priľnavosť výrobku k podkladu. Tvrdé drevo (napr.
Dub) s brúsnym papierom zrnitos 80-100, mäkké drevo (napr. Borovica) s brúsnym papierom so zrnitosťou 150.
KROK 2. Prvú vrstvu oleja naneste na pripravený povrch a nechajte pôsobiť asi 15 minút, kým drevo olej nevsiakne.
Po uplynu tejto doby prebytočný olej utrite dosucha čistou handričkou pozdĺž zrna. Nechajte zaschnúť asi 4 hodiny. Potom drevo opäť zľahka prebrúste, teraz brúsnym papierom so zrnitosťou 240, aby ste vyhladili povrch a dôkladne odstránili všetok prach. VEĽ
KOU CHYBOU PRI
PRÍPRAVE POVRCHU Namaľovaného dreva je PRESKOČENIE MEDZIVRSTVOVÉHO BRÚSENIA. Cieľom je vyrovnať vyvýšené drevené vlákna
a zvýšiť priľnavosť ďalšej vrstvy výrobku.
KROK 3. Naneste druhú tenkú vrstvu a nechajte pôsobiť asi 15 minút. Po 15 min. prebytočný olej utrite dosucha, ako je uvedené vyššie.
Po min. 4 hodiny skontrolujte, či je vrstva oleja na dreve dostatočná - na suchý povrch nakvapkajte trochu vody. Ak sa na povrchu vytvoria
kvapôčky vody, drevo je dostatočne nasýtené olejom. Ak je voda absorbovaná alebo sa kvapky rozpres erajú naplocho, naneste ďalšiu
vrstvu.

Aplikácia štetcom

KOMPLETNÉ VYTVRDZOVANIE PRODUKTU NA MAĽOVANOM POVRCHU JE AŽ 7 DNÍ. FARBENÉ OLEJE MÔŽU MAŤ INÝ ODTIEŇ, PRED
PLINUTÍM ČASU VYTVRDNUTIA.
Aplikácia: štetec, valček, špongia,hubka
Počet vrs ev: 2 – 3
Záruka: 12 mesiacov od dátumu výroby (v neotvorených nádobách).
Výdatnosť: až 35 m2 z 1L s jednou kry nou a v závislos od spôsobu aplikácie.
Od ene: 7 + bezfarebný

Test vodou
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Výrobky do interiéru: Bloker, Farby, Laky, Oleje
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Produkty na vonkajšie použitie
Tabuľka porovnávania produktov na vonkajšie použitie:
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HYDROCHRON

Produkty na vonkajšie použitie

Hydrochron - DEKORATÍVNY, PENETRAČNÝ IMPREGNÁT, chráni drevo a zároveňdodáva dreveným prvkom elegantný matný povrch, zdôrazň
ujúci zrno. Určený na farbenie surového dreva, ktoré nie je v priamom kontakte s pôdou a povrchovými vodami. Výrobok má vlastnos
dreva, ktoré odpudzujú vodu. Veľmi dobrá ochrana pred poveternostnými podmienkami a UV žiarením, náter je odolný voči hubám a
riasam.
Príprava podkladu:
surové drevo: prebrúste brúsnym papierom a odstráň
te prach. Drevo predtým pokryté impregnáciou, glazúrou alebo lakom: predchádzajúce odlupujúce sa vrstvy odstráňte mechanicky alebo chemicky a potom prebrúste jemným zrnitým papierom a prachom.
VŽDY Dôkladne PREMIEŠAJTE CELÝ OBSAH VÝROBKU PRED JEHO POUŽITÍM.
Spôsob aplikácie:
Odporúčame naniesť dve vrstvy. Pred aplikáciou sa odporúča použiť vhodnú biocídnu impregnáciu. Druhú vrstvu naneste čo najskôr bezprostredne po absorpcii prvej vrstvy impregnácie (prestávka do 2 hodín). Hrúbka nanesenej vrstvy ovplyvň
uje konečnú intenzitu farby.
Vykonajte aplikáciu a sušenie pri teplote okolia 15 ° C až 25 ° C. Aby sa zvýraznil vzor dreva, odporúčame niekoľko minút po aplikácii zotrieť
impregnáciu suchou kefou v smere zrna dreva. Výrobok je úplne vytvrdený na lakovanom povrchu do 7 dní. Pred úplným vytvrdnu m sa
môžu mať farebné oleje iné sfarbenie.
Aplikácia: štetcom, valčekom, striekaním
Počet vrs ev: 2 – 3
Aplikácia štetcom

Záruka: 24 mesiacov od dátumu výroby (v neotvorených nádobách)
Vydatnosť: cca 8 m2 z 1L s jednou krytím a podľa spôsobu aplikácie
Od ene: 8
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HYDROLAK

Produkty na vonkajšie použitie

Hydrolak - OCHRANNÝ LAK, SUPER ODOLNÝ, NÁTEROVÝ, VODEODOLNÝ, chráni drevo pred drsnými vonkajšími podmienkami (slnko, dážď,
UV lúče) a mechanickým poškodením, ako aj pred hubami a riasami. Vytvára tvrdý a pružný povlak so saténovým vzhľadom na svojom
povrchu. Výrobok dá drevu vlastnos , ktoré odpudzujú vodu.
Príprava podkladu:
surové drevo: prebrúste brúsnym papierom a prachom, živicou a mastným materiálom, dôkladne opláchnite nitro riedidlom a vysušte. Predtým natreté drevo očis te - predchádzajúce odlupujúce sa vrstvy odstráň
te mechanicky alebo chemicky a potom obrúste jemným zrnitým
papierom a prachom.
VŽDY Dôkladne PREMIEŠAJTE CELÝ OBSAH VÝROBKU PRED JEHO POUŽITÍM.
Spôsob aplikácie:
Odporúčame naniesť minimálne dve vrstvy. Pred aplikáciou sa odporúča použiť vhodnú biocídnu impregnáciu. Pri nanášaní prvého náteru
zrieďte lak pitnou vodou v pomere 1 diel vody k 5 dielom laku. aĎlšie vrstvy naneste neriedeným lakom v intervale až 2 hodín.
Poznámka: každá nasledujúca vrstva prehlbuje farbu.
Vykonajte aplikáciu a sušenie pri teplote okolia 15 ° C až 25 ° C. Výrobok je úplne vytvrdený na lakovanom povrchu do 7 dní.
Aplikácia: štetcom, valčekom, striekaním
Počet vrs ev: 2 – 3
Záruka: 24 mesiacov od dátumu výroby (v neotvorených nádobách)
Vydatnosť: 10 - 12 m2 z 1L s jednou krytím a podľa spôsobu aplikácie
Od ene: 8 + bezfarebný
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Hydrolak i Hydrochron - Produkty na vonkajšie použitie

Bso Sro, ul. Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko
tel. +421 905 218 348, info@almacolor.eu
www.bsosro.sk

