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LAKIERY DO MEBLI

Firma POLLAK ZFiL produkuje nawierzchniowe lakiery do mebli na potrzeby producentów
mebli oraz zakładów usługowych.

Nie produkujemy materiałów podkładowych i wypełniających.

PODZIAŁ FUNKCJONALNY

MEBLE POKOJOWE - dowolne lakiery z podziału technicznego

MEBLE KUCHENNE - zalecane lakiery dwukomponentowe (2K) 

MEBLE ŁAZIENKOWE - zalecane lakiery dwukomponentowe (2K) 

MEBLE OGRODOWE - zalecane dedykowane lakiery, więcej TUTAJ 

PODZIAŁ SUROWCOWY

MEBLE Z PŁYT MDF I NA BAZIE SKLEJKI 
- zalecane KOLOROWE LAKIERY KRYJĄCE

MEBLE DREWNIANE 
- dowolne lakiery z podziału technicznego

PODZIAŁ TECHNICZNY

KOLOROWE LAKIERY KRYJĄCE

LAKIERY Z POŁYSKIEM - DO POLEROWANIA 

Większość firm malujących meble z połyskiem stosuje szlifowanie i polerowanie jako końcowy etap
wykończenia.  Charakterystyka  spoiw,  do  tego  typu  lakierów,  odbiega  znacznie  od
dwukomponentowych lakierów samochodowych z połyskiem. 

Lakiery na meble powinny:

- polerować się łatwiej 

- być szybsze w wysychaniu i utwardzaniu 

- zapewniać lepsze krycie
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Przewagę naszych lakierów do mebli można wykazać na przykładzie
białego lakieru o kodzie 5AC-PL-TWR433.

Ciężar właściwy tego lakieru, który nie zawiera wypełniaczy, wynosi 1,38 kg/l. Wynika to z bardzo
wysokiej zawartości tytanowej bieli pigmentowej. Pomimo tak dużego ciężaru właściwego lakier
zachowuje bardzo wysoki połysk, jest bardzo szybki i łatwo się poleruje.

Producenci mebli mogą u nas zamawiać tego typu lakiery w całej gamie kolorystycznej. 

Wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).

LAKIERY MATOWE 

Nasza firma produkuje na potrzeby producentów  lakiery w każdej gradacji  połysku i  w całej
gamie kolorystycznej:

Lakiery Głęboko Matowe

Lakiery Matowe 

Lakiery Mat Jedwabisty

Użyte  do  produkcji  surowce  i  technologia  zapewniają  bardzo  przyjemny  dla  końcowego
użytkownika efekt tak zwanego „soft feel” czyli miękkiego dotyku. 

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).
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KOLOROWE LAKIERY TRANSPARENTNE

LAKIERY Z POŁYSKIEM - DO POLEROWANIA 

Lakiery typu „kolorowa szyba” można uzyskać dodając:
- transparentne pasty pigmentowe produkowane przez POLLAK ZFiL (TUTAJ więcej informacji
o pastach pigmentowych) 
- do szybkich bezbarwnych lakierów akrylowych 2K. 

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).

LAKIERY MATOWE 

Kolorowe matowe lakiery transparentnej można uzyskać na dwa różne sposoby mieszając:

I 

- transparentne pasty pigmentowe
produkowane przez POLLAK ZfiL (TUTAJ
więcej informacji o pastach pigmentowych) 

- z matowymi lakierami bezbarwnymi typu
Protekt

II 

- transparentne pasty pigmentowe
produkowane przez POLLAK ZfiL (TUTAJ
więcej informacji o pastach pigmentowych) 

- ze spoiwami AU175M i AU175S

Różnice między tymi lakierami są następujące:

Lakiery typu Protekt

- Są najszybszymi lakierami możliwymi do
stosowania na meble. 

- Produkujemy je wyłącznie jako matowe
(Mat Jedwabisty i Głęboki). 

- Nadają się do ponownego przemalowania w
każdym czasie, bez matowania poprzedniej

warstwy. 

- Mają miękką w dotyku powierzchnię. 

- Przy obiciach i zarysowaniach ślady są
prawie niewidoczne, jeżeli uszkodzeniu i

wgnieceniu nie ulegnie drewno. 

- Ze względu na słabszą odporność na
ścieranie nie należy stosować ich na:

podłogi, stopnie schodów, parapety i blaty.
Lakiery budowane w oparciu o spoiwa

AU175

- Uzyskamy szybki dwukomponentowy lakier
o dobrej przejrzystości i matowym

wykończeniu. 

- Będą bardziej odporne chemicznie, w
szczególności na rozpuszczalniki. 

- Wyższa odporność mechaniczna. 

- Wyższa odporność na ścieranie. 

- Wyższa jest również odporność na
długotrwałe działanie wody. 

- Grubsza powłoka lakieru. 

Producentom mebli  oferujemy zarówno  gotowe lakiery  jak  i  półprodukty potrzebne  do  ich
wytworzenia. Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).
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LAKIERY BEZBARWNE

Meble  drewniane  w  zależności  od  stopnia  narażenia  mechanicznego,  a  także  narażenia  na
chemikalia i wodę, możemy malować lakierami poliuretanowymi, akrylowymi 2K lub najszybszymi
lakierami typu Protekt.

Rodzaj lakieru bezbarwnego dobierzemy do potrzeb producenta po zapoznaniu się z warunkami
pracy lakierni i wymaganiami dotyczącymi odporności powłoki (zapraszamy do kontaktu TUTAJ). 
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