NATURALNE PIĘKNO
DLA SCHODÓW I MEBLI

Natur-Hartwachs-Siegel

Nazwa produktu

Nr artykułu

Pojemność

kod EAN

Natur-Hartwachs-Siegel

00789.00000

1

4007141405165

Natur-Hartwachs-Siegel

00789.00000

5

4007141405172

Natur-Hartwachs-Siegel

00789.00000

20

4007141405189

Super matowa, mało ożywiająca
rysunek drewna 1 składnikowa
powłoka przeznaczona do wnętrz,
na bazie olejów roślinnych i
komponentów wosku

3
gotowy do dalszej
obróbki po 3 godz

m2

m2
4 mm

1 litr wystarcza na
ok. 12 – 14 m2

1 litr wystarcza
na ok. 10 m 2

Meble

Schody

Treppen-Hartwachs-Siegel
Möbel-Hartwachs-Siegel
Nazwa produktu

Nr artykułu

Pojemność

kod EAN

Treppen-Hartwachs-Siegel

00786.00000

1

4007141403307

Treppen-Hartwachs-Siegel

00786.00000

5

4007141403314

Treppen-Hartwachs-Siegel

00786.00000

20

4007141403321

Wytrzymała 1 składnikowa powłoka
do schodów we wnętrzach, na bazie
olejów roślinnych i komponentów
wosku.

m2

4
gotowy do dalszej
obróbki po 4 godz.

1 litr wystarcza na
ok. 11 – 13 m2

m2
1 litr wystarcza na
ok. 9 m2

R9
R10*
Schody

antypoślizgowy

Nazwa produktu

Nr artykułu

Pojemność

kod EAN

Möbel-Hartwachs-Siegel

00787.00000

1

4007141403338

Möbel-Hartwachs-Siegel

00787.00000

5

4007141403345

Möbel-Hartwachs-Siegel

00787.00000

20

4007141403352

Wytrzymała 1 składnikowa powłoka
do mebli we wnętrzach, na bazie
olejów roślinnych i komponentów
wosku.

3
gotowy do dalszej
obróbki po 3 godz.

m2
1 litr wystarcza
na ok. 12 – 14 m2

m2
1 litr wystarcza
a ok. 10 m2

Meble

przeznaczony do
zabawek

Color-Hartwachs-Siegel
Nazwa produktu

Kolor

Nr artykułu

Pojemność

kod EAN

Color-Hartwachs-Siegel

biały

00791.00001

1

4007141405196

Color-Hartwachs-Siegel

złamana biel

00791.00002

1

4007141405202

Color-Hartwachs-Siegel

czarny

00791.00003

1

4007141405219

Color-Hartwachs-Siegel

antracyt

00791.00004

1

4007141405226

Color-Hartwachs-Siegel

jasny szary

00791.00005

1

4007141405233

Color-Hartwachs-Siegel

szary

00791.00006

1

4007141405240

Color-Hartwachs-Siegel

teak

00791.00007

1

4007141405257

Color-Hartwachs-Siegel

palisander

00791.00008

1

4007141405264

Color-Hartwachs-Siegel

dąb rustykalny

00791.00009

1

4007141405271

Super matowa, barwiona 1 składnikowa powłoka przeznaczona do wnętrz
na bazie olejów roślinnych i komponentów wosku.

3
gotowy do dalszej
obróbki po 3 godz.

m2

m2
4 mm

1 litr wystarcza na
ok. 12 – 14 m2

1 litr wystarcza na
ok. 10 m2

Meble

Schody

Kolory Color-Hartwachs-Siegel

złamana biel

biały

czarny

jasny szary

szary

antracyt

teak

palisander

dąb rustykalny

Ilustrowane próbki kolorów są niezobowiązujące i mają jedynie charakter orientacyjny. Kolor zasadniczy zależy od gatunku, stanu drewna, stopnia szlifowania,
indywidulanego sposobu pracy oraz powłoki. Dlatego zawsze należy przeprowadzić próbę na oryginalnym drewnie po dokonaniu szlifowania i z wybraną powłoką.

Möbel-Hartwachs-Siegel
Natur-Hartwachs-Siegel
Kreatywne zastosowanie
Trend na postarzane meble

Bejce do drewna iglastego edycja Althozeffekt

W obiektach gastronomicznych oraz sklepach spożywczych bardzo popularny stał się wystrój, który
imituje stare drewno, ponieważ wyraziste powierzchnie drewniane emanują ciepłem i przytulnością.
Surowy wygląd jest też coraz bardziej popularny w nowoczesnym wyposażeniu wnętrz.
Ławki, stoły, drzwi, panele ścienne, fronty kuchenne, kredensy – istnieje wiele zastosować dla efektu
postarzanego drewna, który umożliwia również dogodne kontrastowe połączenie z nowoczesnymi
materiałami.

Nie jest łatwo i tanio uzyskać stare drewno. Ale dzięki nowej kolekcji bejc CLOU „Altholzeffekt”
możemy w łatwy sposób zmienić nowe drewno w drewno postarzane.
10 nowych standardowych kolorów daje efekt postarzanego drewna, które dzięki równomiernemu
zabarwieniu imituje szarzenie lub starzenie się drewna.

271575 moor

271577 ton

271579 granit

271600 umbra
271636 kalkstein

271637 ocker

271653 sand

271639 schiefer

271649 torf

271654 kiesel

Szczególnie głęboki efekt wnikania osiąga się na powierzchniach strukturalnych w opisany poniżej
sposób. Tym samym tradycyjny świerk w kilku prostych krokach zmienia się w stare drewno.

Krok po kroku do uzyskania „Altholzeffekt”
Do uzyskania efektu postarzanego drewna istotne jest zastosowanie drewna świerkowego.

Krok 1. Przygotowanie:

Krok 4. Ciemny kolor zasadniczy
Kolor zasadniczy powinien szczególnie podkreślić twarde słoje drewna. Jeszcze na mokrą
białą powierzchnię nanieść pionowo 1 – 2 krotnie niewielką ilość CLOU Nadelholzbeize
w wybranym przez siebie kolorze w nieco większej odległości od powierzchni i przy
zwiększonym ciśnieniu (dysza 1,2-1,5 ciśnienie 4,0-4,5 bar). Piękne efekty kontrastujące
można uzyskać między innymi z kolorami 27412 lub 27413.

Przygotowanie drewna jest bardzo istotne, aby uzyskać charakterystyczny strukturalny
efekt postarzanego drewna. W tym celu drewno porządnie wyszczotkować. Szczególnie
twarde słoje drewna po wyszczotkowaniu przeszlifować gąbką ścierną o ziarnistości 120.

Krok 2. Biały kolor podstawowy
Biały grunt podkreśla efekt pozytywowy i imituje
szarzenie we wgłębieniach powierzchni. Nanieść
grubo 1-krotnie CLOU Nadelholzbeize nr 27401
weiß lub 271636 Kalkstein (dysza 1,8 przy ciśnieniu
2,0 – 3,0 bar).

Na uzyskanie ostatecznego efektu
pozytywowego potrzebujemy ok. 6 godz.

Krok 5: Lakier nawierzchniowy
Powyższy system umożliwia powierzchniom o wysokiej trwałości zaakcentowanie bejcy i
podkreślenie połysku:

Krok 3. Usunięcie nadmiaru

• Nanieść 1 x CLOUCRYL glänzend lub seidenmatt rozcieńczony do 30 % przy pomocy
DD Verdünnung 29 (lakierować 2 x w przeciwnych kierunkach)
1

Zaraz po naniesieniu bejcy usunąć jej nadmiar przy pomocy pędzla w celu wyrównania
zróżnicowanej chłonności drewna.

• 1 godz. schnięcia
• Nanieść 1 x CLOUCRYL glänzend lub seidenmatt rozcieńczony do 30% przy pomocy
DD Verdünnung 29 (lakierować 2 x w przeciwnych kierunkach)

4

• 3 – 4 godz. schnięcia, następnie wykonać lekki szlif przy pomocy włókna ściernego
• Nanieść 1 x Natur – Hartwachs – Siegel (nanosić 2 x w przeciwnych kierunkach )
Ze względu na brak szlifowania pomiędzy wgłębieniami cały system powinien zostać
wykonany w przeciągu 24h, aby uniknąć problemów z przyczepnością.

Wskazówki szczególne:
! Efekt końcowy jest mocno uzależniony od ilości naniesienia koloru zasadniczego.
Przy zbyt dużej ilości naniesionego materiału zanikają wgłębienia i efekt pozytywowy
ulega rozmyciu. Dlatego zawsze warto wcześniej przygotować sobie wzornik bejcy.
! końcowa powłoka lakieru wpływa na charakter kolorów.
! Powierzchnie powyżej 1 m2 należy przygotować we dwoje.
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Nazwa produktu

Stopień połysku

Nr artykułu

Pojemność

EAN VKE

Acostep Future

jedwabisty mat

09850.00000

1

4007141301832

Acostep Future

mat

09850.00001

1

4007141301849

Wysokiej jakości, wodorozcieńczalny bezbarwny
1 składnikowy lakier gruntujący i nawierzchniowy,
podkreślający strukturę drewna z dobrą przyczepnością
na pionowych powierzchniach, wypełniający i łatwy do
szlifowania. Nie skrzypiący, szybkoschnący i odporny
na światło. Powłoka lakiernicza zapewnia wysoką
odporność na ścieranie i bardzo dobrą odporność
chemiczną.
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ACOSTEP Future
Treppenlack

42

2
gotowy do dalszej
obróbki po 2 godz.

m2

m2

1 litr wystarcza
na ok. 5 m2

1 litr wystarcza
na ok. 5 m2

Schody

Hydro Decklack
Nazwa produktu

Kolor

Nr artykułu

Pojemność

kod EAN

Hydro Decklack

RAL 9005

00930.09005

1

4007141405455

Hydro Decklack

RAL 9005

00930.09005

5

4007141405462

Hydro Decklack

RAL 9005

00930.09005

20

4007141405479

Hydro Decklack

RAL 9010

00930.09010

1

4007141405394

Hydro Decklack

RAL 9010

00930.09010

5

4007141405400

Hydro Decklack

RAL 9010

00930.09010

20

4007141405417

Hydro Decklack

RAL 9016

00930.09016

1

4007141405424

Hydro Decklack

RAL 9016

00930.09016

5

4007141405431

Hydro Decklack

RAL 9016

00930.09016

20

4007141405448

W celu uzyskania dalszych informacji:

Firma:

Nazwisko

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

E-Mail
Proszę zaznaczyć odpowiednie:
 
Proszę o przesłanie karty technicznej Treppen-Hartwachs-Siegel
 
Proszę o przesłanie karty technicznej Möbel-Hartwachs-Siegel
 
Proszę o przesłanie karty technicznej Natur-Hartwachs-Siegel
 
Proszę o przesłanie karty technicznej Color-Hartwachs-Siegel
 
Proszę o przesłanie karty technicznej Acostep Future
 
Proszę o przesłanie karty technicznej Hydro Decklack
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Tel. 61 639 17 73 e-mail: info@clou.com.pl

Specjalista w uszlachetnianiu drewna

Dystrybucja w Polsce: CLOU Polska Sp. z o.o.
Ul. Obornicka 287 · 60-691 Poznań
Tel.: 61 639 17 73 · www.clou.com.pl

