
  
     

ZALECENIA PRZY STOSOWANIU

Tixotropowy lakier wodorozcieńczalny »OLI-AQUA PRO 
M 18.10« może być stosowanych w dwóch naniesieniach 
ręczną metodą natrysku pistoletem kubkowym, Airless i Air-
-Mix jak również przy aplikacji automatem natryskowym. La-
kier przy natrysku rozlewa się jako bardzo cienka powłoka, 
pozostawiając równomiernie rozprowadzoną warstwę na 
powierzchni. Potem lepkość filmu lakierniczego gwałtownie 
wzrasta, co sprawia, że nawet przy ostrych krawędziach 
nie tworzą się zacieki. Schnięcie następuje równomiernie 
szybko. Generalnie zaleca się przy lakierowaniu zasadę, że 
lepiej nanieść dwie cieńsze warstwy aniżeli jedną za grubą. 
Dlatego gruntowanie należy przeprowadzić nanosząc płyn-
nie ok. 100 g/m², co pozwoli zminimalizować podnoszenie 
włókien i lekkie paczenie zewnętrznej warstwy drewna. W 
celu zoptymalizowania procesu utwardzania, lakier może 
być suszony z zastosowaniem urządzeń suszarniczych jak 
suszenie podczerwienią, suszenie mikrofalami lub przy-
śpieszone suszenie  tunelowe.

DO STOSOWANIA W PRZEMYŚLE MEBLOWYM

Ten samo sieciujący »OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K-Meh-
rschichtlack« jest optymalnym rozwiązaniem do seryjne-
go i przemysłowego lakierowania mebli, krzeseł, stołów 
i innych elementów budowlanych z drewna wewnątrz 
pomieszczeń. Nowe, wysokiej jakości surowce na bazie 
specjalnej dyspersji akrylowej umożliwiły opracowanie 
receptury lakieru do natrysku o specjalnej odporności na 
sklejanie w stosie i doskonałych właściwościach wypełnia-
jących. Lakier wyjątkowo szybko wysycha i w krótkim cza-
sie nadaje się do szlifowania. Powierzchnia lakierowana 1 
K lakierem, spełnia wysokie wymagania „MÖBELFAKTA 
kat. 2“, jest zgodna ze specyfikacją IKEA  IOS-MAT-0066 
R4 a teraz także produkt jest certyfikowany na wypełnie-
nie normy EN 13501 (trudnopalny) honorowanej w krajach 
europejskich. Dzięki temu został rozwiązany problem, gdy 
element budowlany z drewna spełniał przepisy bezpie-
czeństwa pożarowego, a w wyniku  polakierowania w pro-
cesie wykańczania tracił  zgodność  z tą normą.
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OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K-Lakier wielowarstwowy

TRUDNOPALNY. 
DO SZTAPLOWANIA.

Z PIĘKNYM EFEKTEM.  
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JAKOŚĆ POWIERZCHNI

Powierzchnia mebli musi mieć perfekcyjny wygląd, być 
wytrzymała i przyjemna w dotyku. Konsumenci oczekują 
z kolei, że ich meble i wyposażenie wnętrz produkowa-
ne będą w sposób ekonomiczny i zgodnie z przepisami 
ochrony środowiska. Wszystkie te wymagania spełnia 
»OLI-AQUA PRO M 18.10« co w połączeniu z jakością 
powierzchni i odpornością lakieru na światło daje mu 
miano najlepszego nowoczesnego lakieru wodorozcień-
czalnego. Lakierowana powierzchnia jest wyjątkowo od-
porna i zachwyca pięknym ożywieniem drewna, eleganc-
kim podkreśleniem porów i bardzo dobrą klarownością 
powłoki. System lakierniczy nadaje się do  stosowania 
na wiele gatunków drewna lub powierzchnie okleinowa-
ne. Nawet w przypadku ciemnego i bejcowanego drewna 
na jego powierzchni nie występuje  problem  mikropiany.

OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K-Lakier wielowarstwowy

Wodorozcieńczalny, samosieciujący, uniwersalny, akrylowy 1 
k lakier bezbarwny o bardzo dobrej relacji ceny do jakości. Do 
stosowania ogólnie w przemyśle meblowym, wewnętrznej zabu-
dowie, wykoń- czaniu sklepów oraz do lakierowania krzeseł.
• Gotowy do użytku 1K lakier wodny do przemysłowego  

lakierowania mebli
• Atrakcyjna relacja ceny do jakości
• Bardzo dobra odporność na sklejanie gotowych elementów 

oraz doskonała stabilność.
• Tixotropowy, odporny na PCV, krem do rąk i ślinę oraz na 

działanie światła.
• Tworzy elegancką powierzchnię o wysokiej transparentności 

powłoki
• Certyfikowany DIN EN 13501-1 B-s2, d0 (trudnopalny), Certy-

fikowany według Möbelfakta kat. 2 oraz IOS- MAT – 0066 R4, 
Spełnia wymagania Decopaint

• Stopień połysku: Jedwabisty matowy, matowy 
• Wielkość opakowań: 30 litrów

TRUDNOPALNY, DO SZTAPLOWANIA, 
Z PIĘKNYM EFEKTEM

Przetargi o zasięgu międzynarodowym w przemyśle 
meblowym, coraz częściej stawiają producentom mebli 
i zakładom stolarskim wymagania co do zastosowania 
trudnopalnych lakierów do drewna w wewnętrznej zabu-
dowie. Wychodząc temu naprzeciw Oli Lacke wprowadziło 
wodorozcieńczalny »OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K-Meh-
rschichtlack« z ważnym w całej Europie certyfikatem po-
twierdzającym wypełnienie normy DIN EN 13501-1 (trud-
nopalność). Optycznie ten samo sieciujący, bezbarwny 
lakier najnowszej generacji spośród lakierów wodnych, 
zachwyca pięknym ożywieniem drewna, eleganckim pod-
kreśleniem porów i bardzo dobrą klarownością powłoki. 
Niskie zużycie lakieru ułatwia szybkie schnięcie, płynne 
składowanie w stosie, co wpływa na skrócenie cyklu tech-
nologicznego.

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKÓW

Wodorozcieńczalny, bezbarwny 1k-lakier na bazie najnow-
szej, wysoko funkcjonalnej dyspersji akrylowej oferuje użyt-
kownikowi wiele zalet oraz przekonuje korzystną relacją ceny 
do wydajności. Należy tu na przykład podkreślić gwarancję 
bezproblemowego składania polakierowanych elementów 
„w stosie“ przy sztaplowaniu. Dodatkowo, ten bezbarwny la-
kier charakteryzuje się optymalną rozlewnością i znakomitą 
stabilnością. Pozwala to w szczególności przy pionowych 
powierzchniach, na krótkie lakierowanie natryskiem, ostrych 
krawędzi grubszą warstwą materiału bez ryzyka powstania 
„zacieków”. System ten ułatwia lakierowanie problematycz-
nych elementów takich jak meble szkieletowe. Na korzyść 
tego 1k-lakieru wodnego przemawiają kolejne bardzo prak-
tyczne aspekty: nie wymaga żadnych dodatków do wymie-
szania. Dlatego nie występuje problem żywotności miesza-
niny. Lakier wodny, który nie został wykorzystany w procesie 
lakierowania, może być po prostu zużyty później, co nie jest 
możliwe w przypadku lakierów 2K-PUR.


