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Trudnopalny, do sztaplowania, z pięknym efektem 
OLI-AQUA PRO M 18.10 | 1K Mehrschichtlack 

 

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 zabudowie. Wychodząc temu naprzeciw Oli Lacke 
wprowadziło wodorozcieńczalny  »OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K-Mehrschichtlack« z ważnym w 
całej Europie certyfikatem potwierdzającym wypełnienie normy DIN EN 13501-1 
(trudnopalność). Optycznie ten samo sieciujący, bezbarwny lakier najnowszej generacji 
spośród lakierów wodnych, zachwyca pięknym ożywieniem drewna, eleganckim 
podkreśleniem porów i bardzo dobrą klarownością powłoki. Niskie zużycie lakieru ułatwia 
szybkie schnięcie, płynne składowanie w stosie, co wpływa na skrócenie cyklu 
technologicznego. 

Ten samo sieciujący »OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K-Mehrschichtlack« jest optymalnym rozwiązaniem 
do seryjnego 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 wypełniających. Lakier wyjątkowo szybko wysycha i w krótkim 
czasie 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 wypełnienie normy EN 13501 (trudnopalny) honorowanej w krajach 
europejskich. Dzięki temu został rozwiązany problem, gdy element budowlany z drewna spełniał 
przepisy bezpieczeństwa pożarowego, a w wyniku  polakierowania w procesie wykańczania tracił  
zgodność  z tą normą. 

ZALETY DLA UŻYTKOWNIKÓW 

Wodorozcieńczalny, bezbarwny 1k-lakier na bazie najnowszej, wysoko funkcjonalnej dyspersji 
akrylowej oferuje użytkownikowi 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 lakier 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 problematycznych elementów takich jak 
meble szkieletowe. Na korzyść tego 1k-lakieru wodnego przemawiają kolejne bardzo praktyczne 
aspekty: nie wymaga żadnych dodatków do wymieszania. Dlatego nie występuje problem żywotności 



 

 

 

 

mieszaniny. Lakier wodny, który nie został wykorzystany w procesie lakierowania, może być po prostu 
zużyty później, co nie jest możliwe w przypadku lakierów 2K –PUR. 

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. Lakier 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 płynnie 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 przyśpieszone suszenie  tunelowe 

JAKOŚĆ POWIERZCHNI 

Powierzchnia mebli musi mieć perfekcyjny wygląd, być wytrzymała i przyjemna w dotyku. Konsumenci 
oczekują z kolei, że ich meble i wyposażenie wnętrz produkowane 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 wodorozcieńczalnego. Lakierowana powierzchnia jest wyjątkowo 
odporna i zachwyca pięknym ożywieniem drewna, eleganckim podkreśleniem porów i bardzo dobrą 
klarownością powłoki. System lakierniczy nadaje się do  stosowania na wiele gatunków drewna lub 
powierzchnie okleinowane. Nawet w przypadku ciemnego i bejcowanego drewna na jego powierzchni 
nie występuje  problem  mikropiany 
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ABOUT US: Oli Lacke GmbH is a future-oriented german company that develops, produces and sells 

ecological high-quality lacquers, stains, oils and waxes for the professional sector. The core 

competences of our company are modern lacquers for the entire range of craftsman-made and semi-

industrial wooden interiors. The OLI-NATURA Oils & Waxes Trademark was launched in 1997. Today, 

the NATURA section is producing a full range of natural oils and waxes for crafted woodwork as well 

as for the industrial sector. With these strong brands for surface protection, Oli offers a full range of 

products for the professional trade, craftsen and the industrial sector. 

CONTACT: Oli Lacke GmbH Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau, Germany Fon: 49 (0) 37208 / 84-0 

I Fax: 49 (0) 37208 / 84-382 E-Mail: info@oli-lacke.de I web: www.oli-lacke.de 
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