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OLI-AQUA NORDIC 18.40 
2K- Lakier z efektem surowego drewna
SUPER-MATOWY WODOROZCIEŃCZALNY 2K-PU LAKIER 
PODKŁADOWY I NAWIERZCHNIOWY DO LAKIEROWANIA MEBLI I 
WYKAŃCZANIA WNĘTRZ Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA.

• Wodorozcieńczalny 2-K. lakier PU z efektem surowego drewna do lakierowania 
natryskowego mebli i powierzchni schodów

• Nie powoduje ożywienia, oryginalny kolor drewna jak w stanie surowym
• Ultramatowy wygląd – stopień połysku poniżej 5%
• Sehr gute Schleifbarkeit, Fülle und Resistenz
• Bardzo łatwy do szlifowania, dobrze wypełniający i odporny na działanie wielu 

kremów do rąk
• Dobra stabilność przy lakierowaniu powierzchni pionowych

OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2c-raw wood effect lacquer 
ULTRA-MATT WATER-BASED 2C-LACQUER AND TOPCOAT FOR RAW WOOD 
EFFECT PAINTWORKS IN THE FURNITURE AND INTERIOR DESIGN

• Water-based 2c-PU raw wood effect spraying lacquer for furniture and 
staircase surfaces

• The original colour of the wood remains as in its raw 
state

• Ultramatt optics - gloss level below 5%
• Very good sandability, fullness and resistance
• Resistant to many hand creams
• Good standing on vertical surfaces

 

KATEGORIA                                                                    
2K-lakier na bazie wody z efektem 
surowego drewna

STOPIEŃ POŁYSKU                                                            
ultramat

OPAKOWANIA                                                                  
10 litrów, 5 litrów

UTWARDZACZ                                                                    
OLI-AQUA Härter 13,2 op. 500 ml, 250 ml 
Proporcja mieszaniny  20: 1 
Żywotność mieszaniny 3 godziny

STOSOWANIE                                                                   
Szlifowanie drewna: K150 - K180
Szlifowanie lakieru:  K280 - K320
Nałożenia:     2, każde po 100 g/m²
Pyłosuchość:      40 min 
Do szlifowania:      min. 2,5 godz
Sztaplowanie:      16 godz 

Ciśnienie robocze:  2,0-3,5 bar
Dysza:   1,8-2,0 mm
Ciśnienie robocze: 90-110 bar
Dysza:   0,23-0,28 mm

QR KOD SZCZEGÓŁY PRODUKTU                                                                   
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NOWA GENERACJA  EFEKTU SUROWEGO DREWNA. 
 
 Wyjątkowe efekty surowego drewna o super matowym wyglądzie 
nadaje nowy lakier do nanoszenia natryskowego »OLI-AQUA NORDIC 
18.40 I 2K Rohholzeffektlack«. Światłochronny lakier wodorozcieńczalny 
otwiera wiele możliwości zastosowania w rzemiośle oraz produkcji 
przemysłowej. Może być stosowany jako podkład i lakier nawierzchniowy 
w szerokim zakresie zastosowań przy wykańczaniu wnętrz i produkcji 
mebli. Przy zastosowaniu dwuskładnikowego lakieru z efektem 
surowego drewna pierwotny charakter jasnego drewna pozostaje prawie 
niezmieniony. Matowe wykończenie powierzchni rozprasza światło, dzięki 
czemu matowy efekt staje się jeszcze bardziej intensywny. Lakier nadaje 
niesamowity stopień połysku poniżej 5 stopni. Wykończona powierzchnia 
wygląda tak, jakby była wykonana z niepoddanego obróbce, świeżo 
przetartego drewna. Drewno jest jednak skutecznie chronione.

 THE NEW RAW WOOD EFFECT GENERATION: The new 
spraying  lacquer »OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2c-raw wood effect lacquer« 
creates extraordinary raw wood effects with a supermatt appearance. The 
lightfast water-based lacquer opens up many application possibilities in 
trade and industry. It can be used as a basecoat and topcoat in a wide 
range of interior and furniture construction applications: When using the 
2-component raw wood effect lacquer on light wood, the original colour 
of the substrate remains almost unchanged. The water-based lacquer 
produces an amazing gloss level of less than 5 gloss. The matt lacquer 
refinement scatters the light so that the dull matt effect is further intensified. 
The treated surface looks as if it consists of untreated, freshly planed wood. 
Nevertheless, the wood is reliably protected.
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ŁATWY W STOSOWANIU. 

 »OLI-AQUA NORDIC 18.40« można łatwo nakładać natryskiem 
za pomocą pistoletu kubkowego i systemu Airmix a przy tym jest łatwy do 
szlifowania. Bezaromatowy lakier wodorozcieńczalny charakteryzuje się  
wysoką odpornością  na sklejanie przy składowaniu, piękną rozlewnością  
i dobrą stabilnością przy aplikacji, co  ma kluczowe znaczenie zwłaszcza 
przy lakierowaniu natryskowym elementów pionowych. Utwardzacz  
»OLI-AQUA Härter 13.2« w stosunku 20: 1 zapewnia optymalne 
sieciowanie lakieru z efektem surowego drewna. Utwardzacz gwałtownie 
zwiększa lepkość warstwy lakieru. Zapobiega to tworzeniu się zacieków 
nawet na powierzchniach pionowych. Żywotność wynosząca trzy godziny 
została praktycznie przewidziana przy seryjnym lakierowaniu. Podczas 
stosowania w fazie mokrej tworzy się mleczna mgła, która jednak 
całkowicie zanika po całkowitym wyschnięciu i zapewnia niezwykły efekt 
surowego drewna.
 

 EASY TO APPLY: The »OLI-AQUA NORDIC 18.40« is easily 
to apply with the cup spray gun or airmix gun and can be uncomplicated 
sanded.  The aromatics-free water-based lacquer has a high blocking re-
sistance, a good flow and good standing on vertical surfaces. The »OLI-
AQUA Hardener 13.2« in a ratio of 20:1 ensures optimum cross-linking 
of the raw wood effect lacquer. The hardener abruptly increases the 
viscosity of the coating film. This prevents runs from forming even on 
vertical surfaces. The pot life of three hours is designed for serial pain-
ting. During processing, a milky veil is formed in the wet phase, which 
disappears completely during drying and ensures an extraordinary raw 
wood effect.  

https://www.oli-lacke.de/pl/produkty/produkt/oli-aqua-nordic-1840-i-2k-lakier-z-efektem-surowego-drewna/
https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-nordic-1840-i-2c-raw-wood-effect-lacquer/


RÓWNIEŻ JAKO  NAWIERZCHNIA DO 
OLI-AQUA BUNTLACKE.

 Transparentny lakier »OLI-AQUA NORDIC 
18.40« nadaje się również  jako super matowa warstwa 
nawierzchniowa na powłoki lakierów kolorowych »OLI-
AQUA Buntlacke«. Zapewnia doskonałą odporność na 
ciepło kontaktowe i wyróżnia się wyjątkowo matowym 
wyglądem. Aksamitna warstwa idealnie współgra z 
wyglądem powierzchni, która prezentuje się jednolicie 
matowo pod każdym kątem.

 ALSO AVAILABLE AS TOPCOAT FOR AQUA 
COLOR LACQUERS. The transparent »OLI-AQUA 
NORDIC 18.40« is also suitable as a super-matt topcoat 
for the »OLI-AQUA« color lacquers. The colored surface 
has excellent ring strength and scores with an extremely 
matt appearance. The velvety feel is perfectly matched to 
the surface look, which is uniformly matt from all angles.

POTWIERDZONA JAKOŚĆ. 

Produkt »OLI-AQUA NORDIC 18.40«  spełnia wymogi normy 
EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci) jak również DIN 
53160 (odporność na ślinę i pot) i jest odporny na działanie 
chemikaliów zgodnie z DIN 68 861, T1 B, C  jak również na 
wiele popularnych na rynku kremów do rąk. 

The product »OLI-AQUA NORDIC 18.40« complies with the 
requirements of EN 71-3 (safety of children‘s toys) and DIN 
53160 (saliva and perspiration fastness) and is resistant to 
chemicals in accordance with DIN 68 861, T1 B, C and many 
commercially available hand creams.
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Hinweise: Należy pamiętać, że niektóre produkty przedstawione w bros-
zurze nie są dostępne u niektórych sprzedawców detalicznych. W takim 
przypadku należy skontaktować się z producentem za pośrednictwem 
www.oli-lacke.de. Oli Lacke nieustannie pracuje nad poprawą właściwoś-
ci, stosowania i wytwarzania produktów, aby możliwe było ich  udosko-
nalanie. Chociaż dokumentacja jest regularnie aktualizowana, informacje 
zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie. Kolory pokazane tutaj mogą 
różnić się od rzeczywistego produktu ze względu na ograniczenia proce-
su drukowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybu-
torem lub działem obsługi klienta Oli. Oli Lacke GmbH, Bahnhofstr. 22, 
09244 Lichtenau / Niemcy, info@oli-lacke.de, Fon +49 (0) 37208-84 246. 
www.oli-lacke.de
Zastrzega się zmiany i powstałe błędy: Stan na luty 2019 // Zdjęcia: Oli 
Lacke GmbH, iStock, Adobe Stock (Fotolia)
Note: Please note that some products shown in the brochure are not 
available at some dealers. In this case, please contact the manufacturer 
via www.oli-lacke.de. Oli Lacke is constantly working on improving the 
properties, processing and manufacturing of the products so that changes 
can be made. Although the documentation is regularly updated, the 
information contained in this brochure may be subject to change.The 
colors shown here may be subject to the limitations of the printing process 
and may differ from the actual product.For more information, contact 
your dealer or Oli Customer Care. Oli Lacke GmbH, 09244 Lichtenau / 
Germany, info@oli-lacke.de, Phone +49 (0) 37208 84-325, www.oli-lacke.
de. Changes and errors excepted: Status Feb 2019 // Photo credits: Oli 
Lacke GmbH, iStock, Adobe Stock (Fotolia)

Dystrybutor:

Oli Lacke GmbH 
Bahnhofstr. 22 
D-09244 Lichtenau I Niemcy 

www.oli-lacke.de
www.facebook.com/olilacke

info@oli-lacke.de

+49 (0) 37208 84-0
+49 (0) 37208 84-382
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