ur.pl
op

.s

w
w
w

vyz

dv

ih

KA

uj
em

TA

e

LÓ

G

P

R

O

DU

p

ri

ro

KT

dz

en

ú k
rásu dreva

OV
www.sopur.pl

1

Vážení zákazníci,
SOPUR je poľská značka s viac ako tridsaťročnou tradíciou. Špecializujeme sa na výrobu produktov určených na dekoráciu, ošetrenie a ochranu dreva.
Naša ponuka zahŕňa širokú škálu moridiel, patín, koncentrátov, lakov, olejov a riedidiel. Dlhoročné skúsenosti, moderné technologické riešenia a tí najlepší odborníci z nás robia expertov v
oblasti ochrany a dekorácie dreva.
Tento prehľad Vám uľahčí výber toho správneho produktu presne podľa Vašich požiadaviek.
Radi Vás privítame aj na našej webovej stránke www.sopur.pl, kde nájdete našu kompletnú
ponuku.

2

MORIDLÁ A PATINY
NA DREVO

LAKY
NA DREVO A NA MDF

OLEJE, VOSKY,
OLEJOVOSKY NA DREVO

str. 3

str. 7

str. 15

PRODUKTY
NA PODLAHY

PRODUKTY NA DREVO
DO EXTERIÉRU

RIEDIDLÁ
A DOPLNKOVÉ PRODUKTY

str. 17

str. 19

str. 21

ur.pl
op
.s
ww

w

vyzd

vih

uj

em

e

p

ri

ro

dz

en

ú kr
a
ásu drev

MORIDLÁ A PATINY NA DREVO
www.sopur.pl

3

MORIDLÁ A PATINY NA DREVO
Podčiarknutie a zvýraznenie kresby dreva
Moridlo Nitro*

Pastelové moridlo*

Výhody: jednoducho sa aplikuje, veľmi dobre
sa rozlieva a vytvára homogénne sfarbenie, vytvára rustikálny vzhľad
Použitie: v interiéri, vhodné na dub, borovicu
a jaseň
Aplikácia: striekanie, štetec, tampón – s/bez
následného pretierania tak, aby sa dosiahol
požadovaný efekt
Čas sušenia: 15 min.
Výdatnosť: 10-15 m2 z 1 l
Balenie: 0,5 l, 2 l, 10 l, 30 l, 190 l

Výhody: široká škála moderných farebných odtieňov lomených bielou (v rôznom pomere).
Použitie: v interiéri, na všetky druhy dreva
Aplikácia: striekanie s/bez následného pretierania tak, aby sa dosiahol požadovaný efekt
Čas sušenia: 15 – 30 min
Výdatnosť: 10 m2 z 1 l
Balenie: 0,5 l, 2,5 l, 10 l

Rozpúšťadlové moridlo - antický vzhľad

Výhody: špeciálne upravený čas sušenia umožňuje natieranie veľkých plôch, napr. podláh,
vytvára rustikálny vzhľad
Použitie: v interiéri, na všetky druhy dreva
Aplikácia: striekanie, štetec, tampón
Čas sušenia: 2 h
Výdatnosť: 10 – 15 m2 z 1 l
Balenie: 2 l, 10 l, 30 l, 190 l
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Moridlo na vodnej báze - antický vzhľad*

Výhody: zaručí homogénne zafarbenie priečnych aj pozdĺžnych rezov dreva, bez obsahu
rozpúšťadiel – priateľské k životnému prostrediu, vytvára rustikálny vzhľad
Použitie: v interiéri, vhodné na dub a jaseň,
môže sa použiť na buk, borovicu a jelšu
Aplikácia: striekanie, štetec, tampón, ponorenie, flowcoating
Čas sušenia: 5 h
Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l
Balenie: 0,5 l, 2 l, 10 l, 20 l, 100 l, 190 l

MORIDLÁ A PATINY NA DREVO
Vyrovnanie štruktúry dreva
Rozpúšťadlové moridlo

Moridlo Eko

Výhody: vysoká priehľadnosť a „čistota“ sfarbenia, veľmi krátky čas sušenia
Použitie: v interiéri, vhodné na buk, jelšu, brezu
Aplikácia: striekanie
Čas sušenia: 5 min
Výdatnosť: 10 – 15 m2 z 1 l
Balenie: 0,5 l, 2 l, 10 l, 30 l, 190 l

Výhody: spája v sebe výhody rozpúšťadlového
moridla (relatívne krátky čas sušenia, homogénne sfarbenie) a výhody moridiel na vodnej báze
(bezpečná aplikácia a priateľské k životnému
prostrediu), spĺňa požiadavky EÚ pre emisie
prchavých organických látok (VOC)
Použitie: v interiéri, vhodné na buk, jelšu, brezu
Aplikácia: striekanie
Čas sušenia: 15 min
Výdatnosť: 10 – 15 m2 z 1 l
Balenie: 2 l, 10 l, 30 l, 190 l

Liehové moridlo

Moridlo na vodnej báze

Výhody: krátky čas sušenia, môže sa aplikovať
ako toner s efektom patiny
Použitie: v interiéri, vhodné na jelšu a brezu
Aplikácia: striekanie, tampón, ponorenie
Čas sušenia: 15 min
Výdatnosť: 10 – 15 m2 z 1 l
Balenie: 2 l, 10 l, 30 l, 190 l

Výhody: zloženie moridla dodáva farbe špecifický hodvábny vzhľad, bez obsahu rozpúšťadiel
– priateľské k životnému prostrediu
Použitie: v interiéri, všetky druhy masívneho
dreva
Aplikácia: striekanie, štetec, tampón, ponorenie
Čas sušenia: 5 h
Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l
Balenie: 2 l, 10 l, 20 l, 190 l

Špeciálne moridlo - dub prírodný
Výhody: umožňuje zachovať efekt prírodného
dreva (po nanesení laku na moridlo zabraňuje
stmavnutiu prirodzenej farby dreva, zachováva
vzhľad surového povrchu). Vhodné v kombinácii
s lakom Solak AC ULTRAMAT
Použitie: v interiéri, dub, jaseň
Aplikácia: striekanie
Čas sušenia: 15 min
Výdatnosť: 10 – 15 m2 z 1 l
Balenie: 2 l, 10 l, 30 l

* pozri príklady farebných odtieňov – str. 24 – 25
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MORIDLÁ A PATINY NA DREVO
Efekt zostarnutého povrchu dreva
Rozpúšťadlová patina

Rozpúšťadlová patina Špeciál

Výhody: ostáva v zárezoch a priehlbinách
nábytku a dáva mu vzhľad starého dreva, dostupná v ľahko roztierateľnej a ťažko roztierateľnej verzii, tiež v zlatej a striebornej farbe, dobrá
zvlhčiteľnosť a priľnavosť k povrchu

Výhody: určená na získanie efektu decapé na
nových lakovaných povrchoch – ostáva výlučne
v póroch dreva, čím vytvára výrazný efekt zostarnutia povrchu, vybielenia, dobrá zvlhčiteľnosť a priľnavosť k povrchu

Použitie: v interiéri, všetky druhy dreva

Použitie: v interiéri, drevo s výraznými pórmi,
napr. dub, jaseň

Aplikácia: striekanie
Čas sušenia: 20 min

Aplikácia: striekanie

Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l

Čas sušenia: 10 min

Balenie: 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l
Balenie: 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

Lúh na drevo s efektom patiny
Výhody: dodáva natieranému povrchu vzhľad
starého dreva s efektom patiny
Použitie: v interiéri, na dubové, borovicové a
jaseňové drevené komponenty a materiály na
báze dreva. Vhodný na veľké plochy ako parkety a podlahy. Reaguje s látkami obsiahnutými
v dreve, čím vzniká originálne, neopakovateľné
sfarbenie
Aplikácia: štetec, valček

Produkt na vytvorenie efektu starého dreva

Výhody: povrchy vďaka nemu získajú vzhľad
prirodzene, vplyvom vonkajšieho prostredia,
zostarnutého dreva
Použitie: v interiéri, na dubové, jaseňové
drevené komponenty a materiály na báze dreva – vynikajúco sa hodí na natieranie veľkých
plôch ako parkety a podlahy. Reaguje s látkami
obsiahnutými v dreve, čím vzniká originálne,
neopakovateľné sfarbenie

Čas sušenia: 2 h

Aplikácia: striekanie, štetec, valček

Výdatnosť: 10 – 15 m2 z 1 l

Čas sušenia: 30 – 40 min

Balenie: 0,5 l, 2 l, 10 l, 30 l

Výdatnosť: 10 – 15 m2 z 1 l
Balenie: 0,5 l, 2 l, 10 l, 30 l

RADY EXPERTA
•
•
•
•
•
•
•
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Ak chcete čo najviac zvýrazniť kresbu dreva (dub, borovica, jaseň), rozotierajte moridlo v smere štruktúry dreva a odstraňujte
nadbytočné množstvo prípravku.
Aby ste sa vyhli škvrnám na bukovom a jelšovom dreve, aplikujte Rozpúšťadlové moridlo pomocou „suchého“ striekania (veľký
tlak vzduchu, malé množstvo moridla).
Vynikajúcou metódou na farbenie sústružených predmetov je ich ponorenie alebo polievanie Moridlom na vodnej báze - antický
vzhľad. Moridlo rovnomerne zafarbí priečne aj pozdĺžne rezy dreva.
Prípadné „zdvihnutie vlákien“ po nanesení moridla na vodnej báze - antický vzhľad sa úplne stratí po aplikácii dvoch vrstiev laku
(prvú vrstvu je potrebné prebrúsiť).
Na morenie veľkých plôch (podláh, dverí) používajte moridlá s dlhším časom sušenia, ako: Moridlo na parkety alebo Rozpúšťadlové moridlo - antický vzhľad. Vďaka týmto moridlám môžete pracovať bez zbytočného náhlenia a nemusíte sa báť farebných
rozdielov.
Zaujímavý je efekt „obrátenej“ patiny – patinou sa pokryje celý predmet a zotiera sa len na vybraných miestach.
Na zaistenie stálosti farby (najmä pri svetlých a pastelových farbách) natieraných povrchov odporúčame aplikovať vrstvu laku
odolného voči zožltnutiu, ako: Solak IZOLATOR, Solak PUR-N PLUS, Solak AC.
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LAKY NA DREVO A NA MDF
nitrocelulózové

PODKLADOVÝ
Solak NC podkladový

Solak NC podkladový 55

Výhody: dokonale vypĺňa povrch, je teda zárukou hladkosti vrchného náteru, veľmi dobrá
brúsiteľnosť

Výhody: krátky čas sušenia, veľmi dobrá priľnavosť a brúsiteľnosť

Použitie: podkladový lak na drevené komponenty a materiály na báze dreva používaných na
výrobu interiérových doplnkov
Aplikácia: striekanie, štetec, polievanie
Čas sušenia:
prachosuchosť: 10 min
brúsiteľnosť: 25 – 30 min
Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l

Použitie: podkladový lak na drevené komponenty a materiály na báze dreva
Aplikácia: striekanie, štetec, polievanie
Čas sušenia:
prachosuchosť: 15 min
brúsiteľnosť: 40 min
Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l
Balenie: 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l, 200 l

Balenie: 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l, 200 l

VIACVRSTVOVÉ
Solak NC 3525XX

Solak NC 5525XX

Výhody: krátky čas sušenia, veľmi dobrá priľnavosť a vyplnenie povrchu, dobrá brúsiteľnosť

Výhody: zvýšená viskozita, krátky čas sušenia,
veľmi dobrá priľnavosť a vyplnenie povrchu, dobrá brúsiteľnosť

Použitie: lakovanie drevených komponentov a
materiálov na báze dreva používaných na výrobu interiérových doplnkov, ako: nábytok, nástenné panely, obklady stien, materiály na povrchové
úpravy
Stupeň lesku: vysoký lesk (ako vrchná vrstva),
lesk, pololesk, polomat, mat

Stupeň lesku: lesk, pololesk, polomat, mat

Aplikácia: striekanie, štetec, polievanie

Aplikácia: striekanie, štetec, polievanie

Čas sušenia:

Čas sušenia:

prachosuchosť: 15 min

prachosuchosť: 15 min

brúsiteľnosť: 40 min

brúsiteľnosť: 40 min
stohovateľnosť: 3 h

stohovateľnosť: 3 h
Výdatnosť: 10 – 12 m z 1 l

Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l

Balenie: 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l, 200 l

Balenie: 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l, 200 l

2
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Použitie: lakovanie drevených komponentov a
materiálov na báze dreva používaných na výrobu interiérových doplnkov, ako: nábytok, nástenné panely, obklady stien, materiály na povrchové
úpravy

LAKY NA DREVO A NA MDF
nitrocelulózové

VRCHNÉ
Solak NC Pastel, Solak NC Premium*
Výhody: dostupný vo farebnej škále RAL a
NCS, vytvára zaujímavý farebný efekt so skrytou kresbou dreva, je teda ideálny na zamaskovanie prípadných nedokonalostí povrchu
Použitie: na maľovanie a súčasné lakovanie
drevených povrchov a materiálov na báze dreva
používaných na výrobu interiérových doplnkov

Solak Metalik
Výhody: kovový efekt, polopriehľadné alebo
nepriehľadné farby prekrývajúce kresbu dreva,
v ponuke aj zaujímavý efekt „iskrenia“
Použitie: na maľovanie a súčasné lakovanie
drevených povrchov a materiálov na báze dreva
používaných na výrobu interiérových doplnkov

Stupeň lesku: lesk, polomat, mat

Stupeň lesku: vysoký lesk, lesk, pololesk, polomat, mat

Aplikácia: striekanie

Aplikácia: striekanie

Čas sušenia:

Čas sušenia:

prachosuchosť: 15 min

prachosuchosť: 15 min

brúsiteľnosť: 30 – 40 min

brúsiteľnosť: 40 – 50 min

stohovateľnosť: 3 – 5 h

stohovateľnosť: 3 h

Výdatnosť: 10 – 12 m2 z l

Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l

Balenie: 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

Balenie: 2,5 l, 5 l, 20 l

VIACVRSTVOVÝ
Solak NC Biel 3038XX, 214XXYY

VRCHNÝ
Lakomoridlo

Výhody: – biele, krycie laky; krátky čas sušenia,
veľmi dobrá priľnavosť a brúsiteľnosť

Výhody: zaujímavý farebný efekt so skrytou alebo polopriehľadnou kresbou dreva

Použitie: lakovanie drevených komponentov a
materiálov na báze dreva používaných na výrobu interiérových doplnkov, ako: nábytok, nástenné panely, obklady stien, materiály na povrchové
úpravy

Použitie: na maľovanie a súčasné lakovanie
drevených povrchov a materiálov na báze dreva
používaných na výrobu interiérových doplnkov
Stupeň lesku: vysoký lesk, lesk, pololesk, polomat, mat

Stupeň lesku: lesk, pololesk, polomat, mat

Aplikácia: striekanie

Aplikácia: striekanie, polievanie

Čas sušenia:

Čas sušenia:

prachosuchosť: 15 min

prachosuchosť: 15 min

brúsiteľnosť: 40 – 50 min

brúsiteľnosť: 40 min

stohovateľnosť: 3 h

stohovateľnosť: 3 h

Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l

Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l

Balenie: 2,5 l, 5 l, 20 l

Balenie: 1 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

* pozri príklady farebných odtieňov – str. 26
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LAKY NA DREVO A NA MDF
polyuretánové

PODKLADOVÉ 2K, PENETRAČNÉ 2K
Solak PUR-P Izolant 01

Solak PUR-P Izolant 02

Výhody: vysoká penetračná schopnosť náročných povrchov, chráni pred nadmerným vstrebávaním ďalších nanášaných vrstiev. Vytvrdzovač Solur PUR004 (100/100)

Výhody: vynikajúco vypĺňa póry dreva, vysoká
priehľadnosť, vhodný najmä na svetlé drevo,
keďže umožňuje zachovať jeho prirodzenú farbu. Vytvrdzovač Solur PUR 006 (100:25)

Použitie: vhodný najmä na penetráciu MDF a
masívneho dreva
Aplikácia: striekanie

Použitie: ako podkladový náter svetlých drevených povrchov a materiálov na báze dreva
používaných na výrobu interiérových doplnkov

Čas sušenia:

Aplikácia: striekanie, polievanie

prachosuchosť: 20 min

Čas sušenia:

úplné vytvrdnutie: 6 – 7 h

prachosuchosť: 15 min

strojové brúsenie: 7 – 8 h

úplné vytvrdnutie: 6 h

Výdatnosť: 6 – 8 m2 z 1 l

strojové brúsenie: 6 – 7 h

Balenie: 10 l

Výdatnosť: 5 – 7 m2 z 1 l
Balenie: 25 l

Solak PUR MDF BIEL (biely) PURMP05

Solak PUR-P Štandard

Výhody: vynikajúco vypĺňa póry, jednoducho sa
opracúva pomocou ručného a strojového brúsenia

Výhody: veľmi dobrá brúsiteľnosť a tvrdosť.
Vytvrdzovač Solur PUR001 (100/50)

Použitie: vhodný najmä na penetráciu MDF. Vytvrdzovač Solur PUR014 (100/50)

Použitie: podkladový lak na drevené komponenty a materiály na báze dreva používaných
na výrobu interiérových doplnkov

Aplikácia: striekanie

Aplikácia: striekanie

Čas sušenia:

Čas sušenia:

prachosuchosť: 20 – 40 min

prachosuchosť: 15 min

úplné vytvrdnutie: 7 – 10 h

strojové brúsenie: 8 – 12 h

strojové brúsenie: 7 – 10 h

Výdatnosť: 6 – 8 m2 z 1 l

ručné brúsenie: 4 – 6 h

Balenie: 4 l, 20 l

Výdatnosť: 6 m2 z 1 l
Balenie: 5 kg, 25 kg
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LAKY NA DREVO A NA MDF
polyuretánové

VRCHNÉ 2K
Solak PUR-N Štandard

Solak PUR-N Dosky

Výhody: vytvára na dotyk hodvábny náter,
vyznačuje sa vynikajúcou tvrdosťou povrchu,
krátkym časom sušenia a dobrým rozlievaním
náteru. Vytvrdzovač Solur PUR001 (100/50)

Výhody: vynikajúca tvrdosť a abrazívna odolnosť, vysoká odolnosť voči pôsobeniu vody,
alkoholov a čistiacich prostriedkov. Vytvrdzovač
Solur PUR002 (100/50)

Použitie: lakovanie drevených komponentov
a materiálov na báze dreva používaných na
výrobu interiérového vybavenia, ako: stoličky,
nábytok, obklady stien a dvere

Použitie: lakovanie drevených komponentov a
materiálov na báze dreva používaných na výrobu interiérového vybavenia, ako: stoly, dosky,
stoličky, nábytok, obklady stien a dvere

Stupeň lesku: lesk-60, pololesk-30, polomat-20, mat-10

pololesk-30, mat-15

Aplikácia: striekanie, polievanie

Aplikácia: striekanie, polievanie

Čas sušenia: prachosuchosť: 10 – 20 min

Čas sušenia: prachosuchosť: 10 min.;
úplné vytvrdnutie: 4 – 5 h

úplné vytvrdnutie: 4 – 5 h

Stupeň lesku: vysoký lesk-95, lesk-50

Výdatnosť: 8 – 10 m2 z 1 l

Výdatnosť: 8 – 10 m2 z 1 l

Balenie: 4 l, 20 l

Balenie: 4 l, 25 l

Solak PUR-N Plus

Solak PUR-N Plus Biel (biely)

Výhody: úplne odolný voči zožltnutiu, vytvára
tvrdý, na dotyk hodvábny náter. Vytvrdzovač
Solur PUR006 (100:25)

Výhody: biely krycí lak, úplne odolný voči zožltnutiu Vytvrdzovač Solur PUR 006 (100/25

Použitie: lakovanie drevených komponentov a
materiálov na báze dreva používaných na výrobu interiérového vybavenia, vhodný najmä na
farebné krycie laky
Stupeň lesku: vysoký lesk-90, lesk-70
pololesk-40, polomat-25, mat-10
Aplikácia: striekanie, polievanie
Čas sušenia:
prachosuchosť: 10 min

Použitie: finálna úprava drevených povrchov
a MDF
Stupeň lesku: polomat-25, pololesk-40, lesk-70
Aplikácia: striekanie, polievanie
Čas sušenia:
prachosuchosť: 12 min
úplné vytvrdnutie: 5 – 6 h
Výdatnosť: 10 m2 z 1 l
Balenie: 20 kg

úplné vytvrdnutie: 5 – 6 h
Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l
Balenie: 4 l, 25 l

www.sopur.pl
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LAKY NA DREVO A NA MDF
polyuretánové, akrylové
polyuretánové
Solak PUR-N Standard Biel (biely)

Solak PUR-N

Výhody: biely krycí lak, vytvára na dotyk hodvábny náter, vysoká tvrdosť

Výhody: dostupný vo farebnej škále RAL a
NCS, krycie nátery, vysoká tvrdosť, dobrá odolnosť voči zožltnutiu. Vytvrdzovač Solur PUR005
do lakov polomat-20 a lesk-40 (100:50), Solur
PUR009 do laku vysoký lesk-90 (100:50)

Vytvrdzovač: Solur PUR013 (100/50)
Použitie: vhodný najmä na finálnu úpravu drevených povrchov
Stupeň lesku: vysoký lesk-90, lesk-60,
pololesk-30, polomat-20
Aplikácia: striekanie
Čas sušenia:
prachosuchosť: 15 min
úplné vytvrdnutie: 24 h
Výdatnosť: 8 m2 z 1 l
Balenie: 25 kg

Použitie: vhodný najmä na finálnu úpravu drevených povrchov a MDF
Stupeň lesku: vysoký lesk-90, lesk-40,
polomat-20
Aplikácia: striekanie, polievanie
Čas sušenia:
prachosuchosť: 15 min
úplné vytvrdnutie: 24 h
Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l
Balenie: 0,85 kg, 4,5 kg, 16,9 kg

akrylové
PENETRAČNÝ 2K

VIACVRSTVOVÝ 2K

Solak IZOLATOR

Solak AC, Solak AC ULTRAMAT

Charakteristika: špeciálny lak, ktorý vytvára
vodotesný izolačný náter, odolný voči UV lúčom.
Vytvrdzovač Solur AU (100/10)

Charakteristika: vytvára tvrdú vrstvu náteru
odolnú voči pôsobeniu vody, alkoholov a čistiacich prostriedkov, výnimočne odolnú voči
mechanickému poškodeniu, úplne odolnú voči
pôsobeniu UV lúčov. Vytvrdzovač Solur AU
(100/10)

Použitie: podkladový lak na maľované drevené
povrchy a materiály na báze dreva používané
na výrobu interiérového vybavenia, zaručuje
dlhodobú stabilitu farebného odtieňa
Aplikácia: striekanie
Čas sušenia:
prachosuchosť: 20 min

Použitie: lakovanie drevených komponentov a
materiálov na báze dreva používaných na výrobu interiérového vybavenia, ako: dosky, stoly,
nábytok, zásteny, obklady stien

brúsiteľnosť: 2 h

Stupeň lesku: vysoký lesk (ako vrchná vrstva),
lesk, pololesk, polomat, mat a ultramat

stohovateľnosť: 24 h

Aplikácia: striekanie

Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l

Čas sušenia: prachosuchosť: 20 min

Balenie: 2,5 l, 5 l, 20 l

brúsiteľnosť: 2 h; stohovateľnosť: 24 h
Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l
Balenie: 2,5 l, 5 l, 20 l
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LAKY NA DREVO A NA MDF
vodou riediteľné
PODKLADOVÉ,
VIACVRSTVOVÉ A VRCHNÉ
Solak HYDRO Plus
Výhody: skupina lakov na báze uretánovo-akrylátovej disperzie najvyššej kvality, podľa
účelu použitia sú dostupné vo viacvrstvovej a
podkladovej verzii, ako bezfarebné aj farebné,
a tiež v tixotropnom zložení. Farebné laky môžu
vytvárať priehľadné, polopriehľadné alebo krycie nátery
Použitie: lakovanie drevených komponentov
a materiálov na báze dreva používaných na
výrobu interiérového vybavenia, ako: stoličky,
nábytok, obklady stien a dvere
Aplikácia, stupeň lesku: podľa potrieb
výroby alebo požiadaviek zákazníka
Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l
Balenie: 5 kg, 20 kg, 100 kg

www.sopur.pl
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LAKY NA DREVO A NA MDF
UV laky
PODKLADOVÉ
A VRCHNÉ
Solak HYDRO Plus UV

Solak UV

VODOU RIEDITEĽNÝ

HIGH SOLIDS UV

Výhody: skupina lakov na báze polyuretánovej
vodnej disperzie, vytvrdzovaných pomocou UV
žiarenia, vynikajúca odolnosť voči chemickému
a mechanickému poškodeniu, vysoká priehľadnosť

Výhody: skupina akrylových lakov vytvrdzovaných pomocou UV žiarenia, 100 % obsahom
pevných častíc, vynikajúco vypĺňajú povrch,
veľmi vysoká priehľadnosť

Použitie: lakovanie drevených komponentov
a materiálov na báze dreva používaných na
výrobu interiérového vybavenia, ako: nábytok,
dvere, zásteny

Použitie: lakovanie drevených komponentov a
materiálov na báze dreva používaných na výrobu interiérového vybavenia
Aplikácia: valce

Aplikácia: striekanie

Čas sušenia: Po vytvrdnutí pomocou UV žiarenia je náter pripravený na ďalšie spracovanie

Čas sušenia: 15 min pred vložením do UV
žiariča

Výdatnosť: 140 m2 z 1 l

Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l

Balenie: 20 kg

Balenie: 5 l, 20 l

Okrem produktov na drevo odporúčame laky na keramiku a sklo

RADY EXPERTA
•
•
•

•
•
•
•
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Nezabudnite overiť vzájomnú toleranciu laku a podkladu, zvlášť v prípade renovácie starých náterov.
V prípade natierania borovice hrčovej na bielo, použite špeciálny prípravok, ktorý zaistí rovnomernosť bielej farby na hrčiach.
Typ laku prispôsobte vždy druhu finálnej úpravy a účelu použitia (napr. na pracovné dosky odporúčame polyuretánový lak Solak
PUR-N Dosky). Lak je potrebné prispôsobiť aj vybranému spôsobu aplikácie (napr. na elektrostatické striekanie odporúčame
vodou riediteľný lak Solak Hydro Plus LWI-74/12). Pred výberom vhodného laku je dobré oboznámiť sa s technickým listom
výrobku alebo poradiť sa s odborníkom.
Počas aplikácie laku dodržiavajte príslušné odporúčania pre teplotu (ca 15 – 25 °C) a vlhkosť prostredia (relatívna vlhkosť ca
40 – 60 %). Rovnako je potrebné dodržiavať čas sušenia stanovený výrobcom.
Vrstva laku získa svoje konečné chemické a fyzikálne vlastnosti po niekoľkých dňoch podľa druhu laku (v prípade lakov 2K to
môže byť až 7 dní). Pamätajte na to pri finálnom hodnotení náteru.
V prípade lakovania MDF používajte špeciálne na tento účel vyrobené podkladové laky s vynikajúcou schopnosťou vypĺňania
povrchu, napr. Solak PUR MDF BIEL (biely) PURMP05.
Čistý farebný odtieň, bez zožltnutia typického pre polyuretánové prípravky, dosiahneme s použitím laku Solak PUR-N Plus
alebo Solak AC.
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OLEJE, VOSKY, OLEJOVOSKY
NA DREVO
www.sopur.pl
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OLEJE, VOSKY, OLEJOVOSKY NA DREVO

Olej na nábytok, Olejovosk

Tvrdý voskový olej na nábytok*

Výhody: skrášľuje a oživuje drevo, zvýrazňuje
jeho prirodzenú krásu, neobsahuje rozpúšťadlá,
na dekoračné účely

Výhody: tvrdá vrstva náteru, vysoká odolnosťou
voči poškriabaniu, teplotám a kvapalinám, krátky čas sušenia, vysoká výdatnosť, jednoduchá
aplikácia štetcom

Použitie: na drevené povrchy a materiály na
báze dreva používané na výrobu interiérového
vybavenia, vhodný na borovicu, smrek a buk
Aplikácia: striekanie, štetec, kúdele

Použitie: na drevené povrchy a materiály na
báze dreva používané na výrobu interiérového
vybavenia, vhodný na borovicu, dub a jaseň

Čas sušenia: 24 h

Aplikácia: štetec, valček

Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l

Čas sušenia: 4 h

Balenie: 1 l, 5 l, 20 l

Výdatnosť: 15 – 17 m2 z 1 l
Balenie: 0,9 l, 5 l, 20 l

Vosk na nábytok

Antický vosk

Výhody: povrchy sú vďaka nemu hodvábne a
hladké, jemne podčiarkuje kresbu dreva, neobsahuje rozpúšťadlá, určený na dekoračné účely

Výhody: vďaka obsahu rozpúšťadiel je možné
aplikovať na nalakované povrchy, na dekoračné
účely

Použitie: na drevené povrchy a materiály na
báze dreva používané na výrobu interiérového
vybavenia, vhodný na borovicu a smrek

Použitie: na drevené povrchy a materiály na
báze dreva používaných na výrobu interiérových
doplnkov

Aplikácia: štetec, handrička, kúdele

Aplikácia: tampón z bavlnenej handričky

Čas sušenia: 24 h

Čas sušenia: 2 h

Výdatnosť: 6 – 8 m2 z 1 kg

Výdatnosť: 6 – 7 m2 z 1 kg

Balenie: 0,8 kg, 4 kg

Balenie: 0,8 kg, 4 kg

Koncentrát na čistenie olejovaného dreva

Výhody: prírodný, koncentrovaný čistiaci
prostriedok určený na povrchy natreté
olejmi značky Sopur, odstraňuje prach a
povrchové nečistoty
Použitie: naolejovaný povrch umyte pomocou handričky namočenej do zriedeného
koncentrátu (10 ml koncentrátu na 1 liter
vody)
Balenie: 0,1 l, 1 l, 5 l, 10 l

* pozri príklady farebných odtieňov – str. 26
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Súprava ošetrujúcich prípravkov

Súprava ošetrujúcich prípravkov
na naolejované drevo obsahuje:
Koncentrát na čistenie naolejovaného dreva – 100 ml,
Tvrdý voskový olej
na nábytok – 100 ml
a handričku na nanášanie oleja
Použitie:
starostlivosť o naolejovaný
nábytok v domácnosti
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PRODUKTY NA PODLAHY
www.sopur.pl
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PRODUKTY NA PODLAHY
Moridlo na parkety

Olej na podlahy NANO

Výhody: jednoduchá aplikácia, vysoká odolnosť
voči pôsobeniu svetla, príjemná vôňa, intenzívne zvýraznenie štruktúry dreva, neprejavuje
sa „krvácaním” ani pod vodou riediteľným, ani
pod rozpúšťadlovým lakom

Výhody: veľmi vysoká odolnosť voči intenzívnemu používaniu (škrabance, teplota, kvapaliny
používané v domácnostiach), oživuje a chráni
drevo pred vodou, špinou a prachom a zaisťuje
mu prirodzený, matný vzhľad, jednoducho sa
nanáša, udržiava aj obnovuje (možnosť vykonať
lokálne opravy)

Použitie: na morenie veľkých plôch, napr. podláh, parkiet, interiérových schodov
Aplikácia: štetec, valček, tampón
Čas sušenia: 5 h
Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l
Balenie: 1 l, 5 l, 20 l

Použitie: staré a nové parkety, podlahy, interiérové schody
Aplikácia: štetec, valček
Čas sušenia: 24 h
Výdatnosť: 8 – 10 m2 z 1 l
Balenie: 1 l, 5 l, 20 l

Lakier Solak AKRYL Schody

Lakier Solak PUR Parkety 2K

Výhody: úplne odolný voči zožltnutiu, nátery sa
vyznačujú vynikajúcou tvrdosťou povrchu, pružnosťou a abrazívnou odolnosťou, vysoká odolnosť voči pôsobeniu vody, alkoholov a čistiacich
prostriedkov. Vytvrdzovač Solur Akryl (100/10)

Výhody: nátery sa vyznačujú vynikajúcou tvrdosťou povrchu, pružnosťou a abrazívnou odolnosťou, vysoká odolnosť voči pôsobeniu vody,
alkoholov a čistiacich prostriedkov. Vytvrdzovač
Solur PUR008 (100/100)

Použitie: lakovanie parkiet, drevených podláh a
interiérových schodov

Použitie: lakovanie parkiet, drevených podláh a
interiérových schodov

Stupeň lesku: mat-10, polomat-20, pololesk-30

Stupeň lesku: polomat-25, lesk-60, vysoký
lesk-90

Aplikácia: striekanie
Čas sušenia: na dotyk: 30 min.
úplné vytvrdnutie: 72 h
Výdatnosť: 6 m2 z 1 l
Balenie: 5 l, 20 l

Aplikácia: štetec, striekanie
Čas sušenia: na dotyk: 1 – 3 h
úplné vytvrdnutie: 48 h
Výdatnosť: 6 – 8 m2 z 1 l
Balenie: 4 l, 25 l

RADY EXPERTA
•
•
•
•
•
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Moridlá určené na nábytok nie sú vhodné na morenie parkiet vzhľadom na krátky čas sušenia a vytváranie farebných rozdielov.
Na veľké plochy je vhodné aplikovať pomaly schnúce prípravky, ako Moridlo na parkety.
Na dosiahnutie rustikálneho vzhľadu (intenzívne zvýraznenie kresby dreva) povrchov natretých Moridlom na parkety je potrebné pretrieť plochy suchým štetcom alebo tampónom z mäkkého flanelu v smere štruktúry dreva alebo použiť minibrúsku s
bielym padom.
Na Moridlo na parkety môžete štetcom nanášať akýkoľvek lak bez obáv z „krvácania“ – prenikania farbiva do vrstvy laku.
Ak chcete zistiť, či ste na drevo aplikovali dostatočné množstvo oleja, treba naň vyliať trochu vody. Pokiaľ kvapky vody na povrchu vytvoria guličky, je drevo dostatočne nasýtené olejom. Pokiaľ sa kvapka vody rozlieva, je potrebné aplikovať ďalšiu vrstvu.
Naolejovaná podlaha sa smie používať po vytvrdnutí oleja, po 24 h (avšak odporúčame šetrné užívanie počas prvých 6 dní).
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PRODUKTY NA DREVO DO EXTERIÉRU
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PRODUKTY NA DREVO DO EXTERIÉRU

Moridlo na vodnej báze do exteriéru
Výhody: tenká vrstva náteru odolná voči
plesniam a riasam, vysoká odolnosť voči UV,
zvýraznenie kresby a štruktúry dreva, dobre sa
rozlieva a penetruje drevo
Použitie: sezónny nábytok a záhradné konštrukcie vystavené vplyvom vonkajšieho prostredia

Vodou riediteľný lak HYDROLAK*
Výhody: veľmi kvalitné, pružné nátery (bezfarebné aj farebné) nezakrývajúce kresbu dreva,
odolné voči biodegradácii a zmenám počasia
Použitie: sezónny nábytok a záhradné konštrukcie vystavené vplyvom vonkajšieho prostredia
Aplikácia: štetec, striekanie, valček

Aplikácia: striekanie, štetec, ponorenie

Čas sušenia:

Čas sušenia: 5 h

prachosuchosť: 40 min

Výdatnosť: 6 – 10 m2 z 1 l

brúsiteľnosť: 4 h

Balenie: 2 l, 10 l, 20 l, 190 l

stohovateľnosť: 24 h
Výdatnosť: 10 – 12 m2 z 1 l
Balenie: 1 l, 5 l, 20 l

* pozri príklady farebných odtieňov – str. 26

Impregnat HYDROCHRON *
Výhody: Drevo vďaka nemu získa hydrofóbne
vlastnosti. Určený na zvýraznenie štruktúry
surového dreva, ktoré neprichádza do priameho
styku s pôdou ani s povrchovou vodou
Použitie: natieranie napr.: drevených domčekov, plotov, podstrešia, pergol, altánkov, dverí,
nábytku a zábradlí
Aplikácia: štetec, striekanie, valček
Čas sušenia: 1 – 2 h
Výdatnosť: 8 m2 z 1 l
Balenie: 1 l, 5 l, 20 l

RADY EXPERTA
•
•
•
•
•
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Skôr ako začnete s dekoračným náterom dreva určeného na vonkajšie použitie, musíte ho ošetriť prípravkom proti biodegradácii.
V prípade dreva s väčšími pórmi (dub, jaseň) sa za účelom dosiahnutia rustikálneho vzhľadu odporúča natrieť povrch Moridlom
na vodnej báze do exteriéru a rozotrieť ho tampónom hneď po aplikácii, najskôr kolmo na, a následne súbežne s vláknom dreva.
Pokiaľ sa na moridlo nebude aplikovať vrstva laku, zopakujte proces morenia 2 – 3-krát, kým sa nevytvorí viditeľný povlak.
Lak a moridlo nanášajte na čisté drevo, zbavené prachu, mastných a živicových škvŕn. Drevo znečistené vytečenou živicou
alebo zamastené je potrebné dôkladne očistiť pomocou riedidla nitro a osušiť.
Lak nanášajte pomocou mäkkého štetca a valčeka vždy v smere štruktúry dreva alebo pomocou striekania. Je potrebné aplikovať dve až tri vrstvy laku, pričom nezabudnite na dôkladné prebrúsenie povrchu medzi jednotlivými aplikáciami pomocou
brúsneho papiera č. 180 – 240. Pri nanášaní prvej vrstvy laku na surové drevo je potrebné ho rozriediť pitnou vodou v pomere:
1 diel vody na 5 dielov laku. Ďalšie vrstvy laku už nerieďte a aplikujte ich v rozostupoch 2 – 3 hodín. Lak sa neriedi ani v prípade,
že ho nanášame na namorený povrch.
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RIEDIDLÁ A DOPLNKOVÉ PRODUKTY

RS-1

RC-01

Použitie: na riedenie všetkých nitrocelulózových produktov a na čistenie zariadení a náradia znečistených nitrocelulózovými produktmi,
bráni zakaleniu a zahmlievaniu vrstvy laku počas aplikácie v nepriaznivých poveternostných
podmienkach

Použitie: na riedenie všetkých nitrocelulózových produktov a na čistenie zariadení a náradia
znečistených nitrocelulózovými produktmi
Balenie: 1 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l

Balenie: 1 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l

RS-P

RS-PUR

Použitie: na riedenie polyuretánových lakov,
najmä lakov Solak PUR

Použitie: na riedenie akrylových a polyuretánových lakov (napr. Solak AC výrobcu SOPUR)

Balenie: 1 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l

Balenie: 1 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l

Aceton

RS-OB

Použitie: na riedenie nitrocelulózových lakov,
na čistenie zariadení, aparatúry a náradia, ktoré
sa používajú na aplikáciu lakov, na odmastenie
povrchu pred natieraním a lepením

Použitie: na riedenie nitrocelulózových, polyuretánových a akrylových lakov, obsahuje butylacetát
Balenie: 5 l, 10 l, 30 l, 200 l

Balenie: 5 l, 10 l, 30 l, 200 l

Koncentrát do lakov

Odlakovač Z-10

Použitie: na zafarbenie vrchných rozpúšťadlových lakov

Použitie: na čistenie pištolí, striekacích kabín,
dopravníkov a iných lakovacích zariadení, ktoré sa používajú pri aplikácii vodou riediteľných
prípravkov

Balenie: 0,25 l, 2 l, 10 l

Balenie: 10 l, 30 l

Farbiaci koncentrát na vodnej báze

Zosvetľovače do moridiel

Použitie: na zafarbenie vrchných lakov na vodnej báze

Použitie: na riedenie a úpravu farby moridiel:
R-20 do Moridla Nitro, R-BPA do Pastelového
moridla, R-60 do Rozpúšťadlového moridla,
R-BA do Rozpúšťadlového moridla - antický
vzhľad, R-BE do Moridla Eko-Sopur

Balenie: 0,5 l, 2,5 l, 10 l

Balenie: 2 l, 10 l
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VZORKOVNÍKY FARIEB
www.sopur.pl

23

VZORKOVNÍKY FARIEB
Farby sú našou vášňou – o maľovaní dreva vieme všetko. Počas viac ako 30-ročného
pôsobenia na trhu sme pre našich zákazníkov vytvorili tisíce farieb v mnohých verziách produktov.
V našich vzorkovníkoch nájdete orientačné zobrazenie vybraných odtieňov moridiel,
olejov, patín a lakov. Vzorkovníky sú k nahliadnutiu vo všetkých veľkoobchodoch.
Predstavujeme Vám farebné odtiene pre: Moridlo Nitro, Pastelové moridlo,
Moridlo na vodnej báze – antický vzhľad, Tvrdý voskový olej na nábytok, Lak Hydrolak, Lak NC Pastel a Lak NC Premium.

Moridlo Nitro

24

DUB

BIELA 20-01

POPOLAVÁ 20-07

BÉŽOVÁ BN-125/09

BRUNAT 22-01

BRUNAT 22-10

ŽLTÁ 21-05

ORANŽOVÁ 23-01

BRUNAT 22-25

OLIVOVÁ 27-50

POPOLAVÁ BN-022

ORZECH 22-60

ORZECH 22-68

ORZECH 22-66

HNEDÁ 22-50

ČIERNA 29-10

Zobrazené farebné odtiene slúžia na reklamné účely, nemusia zodpovedať skutočnej vzorke.

Pastelové moridlo

BÉŽOVÁ BPA-D122/16

SONOMA BPA-D02

DUB

HĽUZOVKA BPA-D01

POPOLAVÁ BPA-D165/16

POPOLAVÁ BPA-DF348/16 POPOLAVÁ BPA-DF347/16 POPOLAVÁ BPA-DF165/16

BÉŽOVÁ BPA-D352/14

MURANO BPA-D03

POPOLAVÁ BPA-D185/13

GRAFITOVÁ BPA-D10

WENGE BPA-D09

TRAVIATA BPA-D07

NABUCCO BPA-D05

POPOLAVÁ BPA-D184/13

Moridlo na vodnej báze - antický vzhľad

BUK

BÉŽOVÁ 33-M38/09

BÉŽOVÁ 33-M23/10

POPOLAVÁ 33-M1/10

BÉŽOVÁ 330-M068

TEAK 333-50

MÄTA 33-P95/13

SMARAGD 33-P96/13

FIALOVÁ 33-P14/12

BRUNAT 332-112

HNEDÁ 33-117/10

ŽLTÁ 33-P101/13

ZELENÁ- 33-P282\1/15

BELASÁ 33-P284/15

ČERVENÁ 33-P281/15

TMAVOMODRÁ 33-P254/10

Zobrazené farebné odtiene slúžia na reklamné účely, nemusia zodpovedať skutočnej vzorke.

www.sopur.pl
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Tvrdý voskový olej na nábytok

DUB

BIELY OT-001

POPOLAVÁ OT-8/13

DUB SKALISTÝ OT-37/14

DUB SVETLÝ OT-11/13

TEAK OT-333

WENGE OT-7/13

DUB TMAVÝ OT-243

Hydrolak / Hydrochron

BOROVICA

BIELA

BÉŽOVÁ

POPOLAVÁ

GRAFITOVÁ

BOROVICA

PALISANDER

OLIVOVÁ ZELENÁ

ORZECH

SOLAK NC Pastel

BIELA NP-406/17/M
(RAL 9016)

26

BÉŽOVÁ NP-62/18/PM

HNEDÝ OT-10/13

HNEDÁ

Solak NC Premium

POPOLAVÁ NP-63/18/PM

POPOLAVÁ NP-64/18/PM

ČIERNA NC RAL 9005M

Zobrazené farebné odtiene slúžia na reklamné účely, nemusia zodpovedať skutočnej vzorke.

www.sopur.pl
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Distribútor pre Slovensko:

B.S.O., s.r.o.

Zvolenská cesta 23
974 05 Banská Bystrica
IČO: 51 469 189
www.bsosro.sk, info@almacolor.eu
fb@bsosrosk, +421 905 218 348
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