188 /0414-P

SOLIDNY PARTNER
Jesteśmy kompetentnym, uczciwym i solidnym partnerem dla profesjonalistów w branży stolarskiej.
Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie klientom indywidualnych rozwiązań, asortymentów i usług,
spełniając aktualne wymagania stawiane przez praktykę. Dzięki elastycznej organizacji dystrybucji
oferujemy najwyższej jakości produkty marki „Made in Germany“, doskonale przemyślany
i solidny system mieszalników, kompetentne doradztwo i wsparcie oraz niezawodne i szybkie dostawy.
W ten sposób pomagamy naszym klientom sprostać najtrudniejszym wyzwaniom
i zwiększyć ich konkurencyjność także w przyszłości.

CLOU POLSKA sp. z o.o
ul. Akacjowa 4 ∙ 62-002 Suchy Las k. Poznania
tel.: 61 639 17 73 ∙ fax.: 61 639 17 74
E-mail: info@clou.com.pl ∙ www.clou.com.pl

PRODUKTY DO
USZLACHETNIANIA DREWNA

Bejca do drewna iglastego
Gotowa do użycia bejca wodna, która na drewnie gatunków iglastych daje
widoczny efekt pozytywowy. Na drewnie twardym jak dąb, jesion, buk czy
czereśnia efekt pozytywowy ustępuje miejsca równomiernemu wybarwieniu.
• bezzapachowa
• nie zawiera soli metali, stabilna w magazynowaniu
• nie wymaga zeszczotkowania resztek bejcy
Przeznaczenie: do gładkich, szlifowanych, szczotkowanych, struganych
powierzchni drewna iglastego we wnętrzach (np. meble, sufity, drewniane
ściany i elementy wyposażenia wnętrz).
Dostępna w opakowaniach: 1L i 5L.

Numer koloru

Numer artykułu

27400*

02800.27400

27401

02800.27401

27402

02800.27402

27403

02800.27403

27404

02800.27404

27405

02800.27405

27406

02800.27406

27407

02800.27407

27408

02800.27408

27409

02800.27409

27410

02800.27410

27411

02800.27411

27412

02800.27412

27413

02800.27413

*25L Produkt na zamówienie, niedostępny z magazynu

27409
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27401

27402

27403

27404

27405

27406

27407

27408

27410

27411

27412

27413

Bejca proszkowa wodna
Rozpuszczalna w wodzie, głęboko wnikająca i wydajna bejca w proszku.
Wszystkie kolory można ze sobą mieszać w celu uzyskania kolorów
pośrednich. Do stosowania tylko wewnątrz pomieszczeń. Dostępna w
pojedynczych saszetkach lub opak. 250 g. Opakowanie 1 kg – na zapytanie.

151

153

155

152

154

156

157

158

Numer koloru

Kolor

Numer artykułu

151

żółty G

0151.000.152

152

żółty R

01510.00152

153

pomarańczowy

01510.00153

154

jasna czerwień

01510.00154

155

ciemna czerwień

01510.00155

156

mahoń

01510.00156

157

jasna zieleń

01510.00157

158

ciemna zieleń

01510.00158

159

fiolet

01510.00159

160

niebieski

01510.00160

161

jasny szary

01510.00161

162

ciemny szary

01510.00162

163

jasny dąb

01510.00163

164

średni dąb

01510.00164

165

ciemny dąb

01510.00165

166

jasny orzech

01510.00166

167

średni orzech

01510.00167

168

ciemny orzech

01510.00168

169

jasny mahoń

01510.00169

170

ciemny mahoń

01510.00170

171

czereśnia

01510.00171

172

grusza

01510.00172

173

teak

01510.00173

174

czarny

01510.00174

175

ciemna czereśnia

01510.00175

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175
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Bejca rustykalna

Numer koloru

Bejca na bazie rozpuszczalników organicznych, zawierająca najdrobniejsze
pigmenty i barwniki. Nadaje efekt rustykalny silnie podkreślając pory drewna.
• szybkoschnąca
• odporna na światło
• gotowa do użycia

Kolor

Numer artykułu

01*

01802.00001

02

01802.00002

03

01802.00003

04

01802.00004

05

01802.00005

06
08

Przeznaczenie: szczególnie polecana do drewna o dużych porach takich
jak dąb, jesion, mahoń czy orzech. Do zastosowania tylko wewnątrz
pomieszczeń. Dostępna w opakowaniach: 1L i 5L.

01802.00006
bezbarwna

01802.00060

80

01802.00080

81

01802.00081

193

01802.00193

200

01802.00200

231

01802.00231

246

01802.00246

419

01802.00419

537

01802.00537

585

P (43)

01802.00585

587

P (44)

01802.00587

950

01802.00950

1218

01802.01218

1219

01

02

01802.01219

2327

głęboka czerń

01802.02327

2332

maron

01802.02332

2577

01802.02577

2578

01802.02578

2654

01802.02654

2655
03

04

01802.00008

60

01802.02655

2815

mahoń

01802.02815

2948

biały

01802.02948

2975

01802.02975

4408

01802.04408

*30L Produkt na zamówienie, niedostępny z magazynu
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05

06

60

193

231

537

585

587

2327

2332

2577

2578

2654

2655

2815

2948

KF Bejca
Gotowa do użycia bejca wodna na bazie barwników, głęboko wnikająca oraz
odporna na światło.
Przeznaczenie: nadaje się do wszystkich twardych i miękkich gatunków
drewna takich jak buk, dąb, jesion, świerk czy limba.
Dostępna w opakowaniach: 1L i 5L.

2201

2202

2206

2208

2209

Numer koloru

Kolor

Numer artykułu

2200

bezbarwny

02200.00000

2201

jasny dąb

02200.02201

2202

jasna czereśnia

02200.02202

2206

złoty teak

02200.02206

2208

średni orzech

02200.02208

2209

pomarańczowy
brąz

02200.02209

2210

średni dąb

02200.02210

2211

ciemny dąb

02200.02211

2212

jasny orzech

02200.02212

2213

mahoń

02200.02213

2216

ciemny teak

02200.02216

2217

brązowy orzech

02200.02217

2219

ciemny orzech

02200.02219

2222

czarny

02200.02222

2251

czereśnia

02200.02251

2252

satynowy orzech

02200.02252

2253

grusza

02200.02253

2254

orzech laskowy

02200.02254

2255

jasnoszary

02200.02255

2256

szarobrązowy

02200.02256

2257

ciemny szary

02200.02257

2258

średni szary

02200.02258

225391

02200.05391

225392

02200.05392

225393

02200.05393

225394

02200.05394

225395

02200.05395

*25L Produkt na zamówienie, niedostępny z magazynu

2210

2211

2212

2213

2216

2217

2219

2222

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258
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ACO®CRYL
Lakier dwuskładnikowy, wielowarstwowy na bazie żywicy poliuretanowo akrylowej do gruntowania i lakierowania nawierzchniowego.
• przeznaczony do mocno narażonych na niszczenie mebli, elementów z
drewna lub materiałów drewnopochodnych
• idealny do restauracji, szkół, przedszkoli, kuchni, sypialni, łazienek oraz
zabawek
• uzyskana powłoka jest wytrzymała, elastyczna i odporna na chemikalia
• podwyższa odporność chemiczną i mechaniczną powierzchni pokrytych
lakierem CLOUCRYL Decklack
• idealnie nadaje się na elementy drewniane uprzednio wybielone za pomocą
nadtlenku wodoru lub CLOU® Bleichmittel bez występowania przebarwień
Spełnia normy:
DIN 68861-1B (narażenie chemiczne)
DIN 68861-część 4 (odporność na zarysowania)
DIN 4102-B1 (trudnopalność)
DIN EN 71, część 3 (bezpieczeństwo zabawek)
Odpowiada wymaganiom § 35 Prawa o artykułach spożywczych i użytkowych
(wcześniej DIN 53160 odporny na ślinę i pot).
Doskonały lakier do wymagających powierzchni
• wysoka odporność na ścieranie i zarysowanie
• bardzo dobra odporność na działanie światła
• wysoka niezawodność działania
• żywotność mieszaniny 3 dni
• podkreśla rysunek drewna
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Stopień połysku

Numer artykułu

Jedwabisty mat

00186.00000

Matowy

00188.00000

Acocryl Utwardzacz

01869.00000

Nanoszenie
Wielkość dyszy (mm)

1,5 – 1,8

0,23

Ciśnienie (bar)

2,5 – 3,5

80 – 100

Naniesienie (g/m²)

100

100

Wydajność (m²/Litr)

5

5

Schnięcie (przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza)
Pyłosuchy

15 minut

Gotowy do dalszej obróbki

2 godziny

Gotowy do sztaplowania

2 dni

Gotowy do szlifowania

> 2 godzin

Proporcje mieszaniny

10:1 z Acocryl Utwardzacz

Żywotność mieszaniny
przy 20°C

3 dni

Rozcieńczalnik

DD Rozcieńczalnik 29

CLOUCRYL® Rohholz-Effectlack
Lakier dwuskładnikowy, wielowarstwowy na bazie żywicy poliuretanowo
– akrylowej przeznaczony do gruntowania i lakierowania nawierzchniowego z
bardzo wysoką odpornością na działanie światła. Uzyskana powierzchnia daje
efekt surowego drewna.

Artykuł

Numer artykułu

CLOUCRYL®
Rohholz-Effektlack

00196.18499

• chroni naturalny kolor jasnych gatunków drewna np. dąb, jesion, klon, limba, świerk, buk
• przeznaczony do mebli, elementów wyposażenia wnętrz, sklepów, gastronomii, hoteli
• pozostawia wytrzymałą matową powierzchnię
z otwartymi porami
• zalecany do ochrony jasnych odcieni bejcy
• idealnie nadaje się na elementy drewniane
uprzednio wybielone za pomocą nadtlenku
wodoru lub CLOU® Bleichmittel bez występowania przebarwień

Nanoszenie

Spełnia normę:
DIN 68861-B1 (odporność chemiczna)

Wielkość dyszy (mm)

1,5 – 1,8

Ciśnienie (bar)

2,5 – 3,5 80 – 100

0,23

–
–

Naniesienie (g/m²)

100

100

2 x 50

Wydajność (m²/litr)

5

5
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Schnięcie (przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza)
Pyłosuchy

15 minut

Gotowy do dalszej obróbki

1 godzina

Proporcje mieszaniny

10:1 z Cloucryl Utwardzacz

Żywotność mieszaniny
przy 20°C

3 dni

Rozcieńczalnik

10–20% DD-Rozcieńczalnik 29

CLOUCRYL® Naturholz-Effektlack
Lakier dwuskładnikowy, wielowarstwowy na bazie żywicy poliuretanowo
– akrylowej. Tworzy naturalną tępą i matową powłokę z charakterystycznym wyglądem surowej w dotyku powierzchni przy zachowaniu najwyższej
jakości i ochrony powierzchni drewna naturalnego.

Artykuł

Numer artykułu

CLOUCRYL® NaturholzEffektlack

00296.00000

•w
 odoodporny i dobrze szlifowalny
• c hroni przed żółknięciem za pomocą
blokad UV
• z alecany do mebli i wszelkich powierzchni wewnątrz pomieszczeń
• idealnie nadaje się na elementy drewniane uprzednio wybielone za pomocą
nadtlenku wodoru lub CLOU® Bleichmittel bez występowania przebarwień

Nanoszenie

Pyłosuchy

15 minut

Spełnia normę:
DIN 68861-B (odporność chemiczna)

Gotowy do dalszej obróbki

2 godziny

Proporcje mieszaniny

10:1 z Cloucryl Utwardzacz

Żywotność mieszaniny
przy 20°C

2 dni

Rozcieńczalnik

10–30% DD-Rozcieńczalnik 29

Wielkość dyszy (mm)

1,5 – 1,8

0,23

Ciśnienie (bar)

2,5 – 3,5

80 – 100

Naniesienie (g/m²)

100

100

Wydajność (m²/litr)

5

5

Schnięcie

7

ACOPUR Klarlack Rapid
Lakier dwuskładnikowy, bardzo szybko schnący na bazie żywicy poliuretanowo
– akrylowej do gruntowania i lakierowania nawierzchniowego. Szczególnie
polecany do lakierowania z efektem ładnego rysunku porów drewna, gdy
ważna jest szybka szlifowalność i możliwość składania elementów po jednym
dniu schnięcia.
• podwyższa odporność chemiczną i
mechaniczną powierzchni pokrytych
lakierem CLOUCRYL Decklack i Acopur
Color Rapid
Przeznaczony do silnie narażonych
powierzchni:
• łatwe nanoszenie natryskiem
• dobra odporność na światło
• szybko schnący i dobrze szlifowalny
• wysoka niezawodność działania

ACOPUR Füller Rapid weiss (biały)
Lakier podkładowy, dwuskładnikowy, dobrze wypełniający, szybkoschnący
na bazie żywicy poliuretanowo – akrylowej. Przeznaczony do gruntowania
mebli, drewna i materiałów drewnopochodnych używanych wewnątrz
pomieszczeń.
Szczególnie wskazany do lakierowania płyt MDF gdy wymagana jest
szybka szlifowalność. Dzięki zastosowaniu systemu ACOPUR Color Rapid i
ACOPUR Klarlack Rapid lakierowane elementy można szybko składać, już
po upływie 1–2 dni od lakierowania i schnięcia.
Lakierowanie płyt MDF
1 x ACOPUR Klarlack Rapid jedwabisty mat
1–2 x ACOPUR MDF-Füller biały
1 x ACOPUR Decklack RAL 9016
1 x ACOPUR Klarlack Rapid jedwabisty mat
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Stopień połysku

Numer artykułu

Jedwabisty mat

08190.00000

Pełny mat

08192.19942

Acopur Utwardzacz

08199.00000

Nanoszenie
Wielkość dyszy

1,5 – 1,8

0,23

Ciśnienie (bar)

2,5 – 3,5

80 – 100

Naniesienie (g/m²)

100

100

Wydajność (m²/litr)

5

5

Schnięcie (przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza)
Pyłosuchy

15 mi n

Gotowy do dalszej obróbki

2 godziny

Gotowy do sztaplowania

1 dzień

Proporcje mieszaniny

10:1 z Acopur
Utwardzacz 8199

Żywotność mieszaniny
przy 20°C

3 godziny

Rozcieńczalnik

Acopur Rozcieńczalnik 185

Nanoszenie
Wielkość dyszy

2,0 – 2,5

Ciśnienie (bar)

2,5 – 3,5

0,33 lub 0,41
60 – 150

Naniesienie (g/m²)

200 – 300

200 – 300

Wydajność (m²/litr)

3

3

Schnięcie (przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza)
Pyłosuchy

20 minut

Gotowy do dalszej obróbki

2 – 3 godziny

Gotowy do sztaplowania

2 dni

Proporcje mieszaniny

10:1 z Acopur
Utwardzacz 8199

Żywotność mieszaniny
przy 20°C

3 godziny

Rozcieńczalnik

Acopur Rozcieńczalnik 185

DD-Lack SST
Lakier na bazie żywicy poliuretanowej, dwuskładnikowy, szybkoschnący o
dużej zawartości części stałych. Przeznaczony do lakierowania szczególnie
mocno narażonych na niszczenie, obciążenia mechaniczne wewnętrznych
elementów wyposażenia wnętrz, wykonanych z drewna, w takich obiektach
jak szkoły, szpitale, restauracje, laboratoria, biura, kuchnie lub pomieszczenia
sanitarne.

Stopień połysku

Numer artykułu

Jedwabisty mat

00110.18355

Matowy

00110.18982

Połysk

00110.19678

Utwardzacz DD SST

01109.18354

Nanoszenie
Wielkość dyszy (mm)

1,5 – 1,8

0,23

Ciśnienie (bar)

2,5 – 3,0

80 – 100

Naniesienie (g/m²)

100

100

Wydajność (m²/Litr)

6

6

Schnięcie (przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza)
Pyłosuchy

30 minut

Gotowy do dalszej obróbki

2 godziny

Gotowy do sztaplowania

2 dni

Całkowicie obciążalny

7 dni

Proporcje mieszaniny

Proporcje mieszaniny
2:1 z DD SST Utwardzacz

Żywotność mieszaniny
przy 20°C

6 godzin

Rozcieńczalnik

15 % DD Rozcieńczalnik 29
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CLOUCRYL® Decklack
Szybkoschnący, dwuskładnikowy, kolorowy lakier kryjący na bazie żywicy
poliuretanowo – akrylowej.
• przeznaczony do mebli i materiałów drewnopochodnych
• polecany do powierzchni silnie narażonych na zużycie (restauracje, kuchnie, łazienki)
• nadaje estetyczny wygląd lakierowanej powierzchni

Stopień połysku

Kolor

Nr artykułu

Jedwabisty mat

Kolory wg
wzorników RAL,
NCS, Sikkens i
sanitarnych.

00201.(nr koloru)

Nanoszenie

Spełnia normy:
DIN 4102-B1 (trudnopalność)
DIN 53160, część 1, część 2 (odporność na ślinę i pot)
DIN 68861 – 1B (narażenie chemiczne)

Wielkość dyszy (mm)

1,5 – 1,8

0,23

Ciśnienie (bar)

2,5 – 3,5

80 – 100

–
–

Naniesienie (g/m²)

150–200

150–200

200

Wydajność (m²/Litr)

4–5

4–5

5

Schnięcie (przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza)

Efekt rys

10

Efekt rdzy

Efekt betonu

Efekt włókna

Pyłosuchy

20 minut

Gotowy do dalszej obróbki

1–2 godzi ny

Odporny na dotyk

4 godziny

Gotowy do sztaplowania

2 dni

Proporcje mieszaniny

10:1 z Cloucryl Utwardzacz

Żywotność mieszaniny
przy 20°C

2 dni

Rozcieńczalnik

20 % DD Rozcieńczalnik 29

Efekt kropli

Efekt młoteczkowy

Efekt marmuru

Efekt struktury

CLOU HG-Color
Szybkoschnący, w wysokim połysku, dwuskładnikowy lakier kryjący na bazie
żywicy poliuretanowej do natrysku.
Nadaje się do wszelkiego rodzaju mebli i ich elementów wcześniej zagruntowanych.
Spełnia normę:
DIN 68861 – 1B (narażenie chemiczne)

Kolor

Nr artykułu

Kolory wg wzorników RAL,
NCS, Sikkens i sanitarnych

00044.(nr koloru)

CLOU HG – Color
Utwardzacz

00449.00000

Nanoszenie
Wielkość dyszy (mm)

1,8

0,28

–

Ciśnienie (bar)

3,5

60 – 80

–

Naniesienie (g/m²)

120 – 150

120 – 150

–

Wydajność (m²/Litr)

5

5

6

Schnięcie (przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza)
Odporny na dotyk

6–8 godzi n

Gotowy do sztaplowania

Przez noc

Całkowicie obciążalny

14 dni

Proporcje mieszaniny

7:1 z CLOU HG Utwardzacz

Żywotność mieszaniny
przy 20°C

8 godzin

Trend na lakiery kolorowe w wysokim połysku!
Powierzchnie w wysokim połysku mają wysokie wymaganie w procesie produkcji. Dzięki nowej
technologii lakierów CLOU, możliwe jest uzyskanie w krótkim czasie kolorowej powierzchni w
wysokim połysku. Z dwuskładnikowym lakierem „CLOU HG-Color” można w sposób ekonomiczny
uzyskać perfekcyjnie gładką, kolorową powierzchnie w wysokim połysku.
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ACOSOL® bezbarwny
Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier do gruntowania i lakierowania
nawierzchniowego, podkreślający strukturę drewna.
• szybkoschnący
• odporny na działanie światła
• odporny na domowe środki czyszczące i pielęgnacyjne
• przyjazny dla środowiska, nie zawiera NMP i plastyfikatorów ftalanowych
• może być stosowany do zabawek
• przeznaczony do lakierowania z otwartymi porami mebli, mebli dziecięcych
oraz elementów wyposażenia wnętrz
• przy normalnym obciążeniu może być stosowany do parkietów, podłóg
drewnianych, schodów i poręczy
• zgodny z dyrektywą VOC Decopaint (LZO)
Acosol w wersji HV idealnie nadaje się do lakierowania w pionie.
Spełnia normy:
DIN 4102-B1 (trudnopalność)
DIN 68861-1B (narażenie chemiczne)
DIN 53160, część 1, część 2 (odporność na ślinę i pot)
DIN EN 71, część 3 (bezpieczeństwo zabawek)
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Stopień połysku

Nr artykułu

Jedwabisty mat

09810.00000

Matowy

09810.00003

Nanoszenie
Wielkość dyszy (mm)

1,8

0,23

Ciśnienie (bar)

2,5 – 3,0

80 – 100

–
–

Naniesienie (g/m²)

80 – 100

80 – 100

80 – 100

Wydajność (m²/Litr)

5

5

10

Schnięcie (przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza)
Pyłosuchy

30 minut

Gotowy do dalszej obróbki

Po 3 godzinach

Całkowicie obciążalny

10 dni

Rozcieńczalnik

Czysta woda

Lepkość użytkowa

Gotowy do użycia, wzgl.
rozcieńczyć 3–5 %

Holzwachs
Płynny wosk oparty na rozpuszczalnikach organicznych, nie zawierający
związków aromatycznych. Do nanoszenia na surowe drewno wewnątrz pomieszczeń, takich gatunków jak np.: buk, dąb, świerk, klon lub jesion. Warstwa wosku nadaje meblom pokojowym, dziecięcym, boazeriom ściennym i
sufitowym, listwom itd. bardzo gładką, przyjemną w dotyku, dekoracyjną oraz
odporną powierzchnię.
Spełnia normy:
DIN 68861-1B (narażenie chemiczne)
DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)

Kolor

Numer artykułu

bezbarwny

07990.00000

* biały

07990.00005

Nanoszenie
Wielkość dyszy (mm)

1,5 – 1,8

–

Ciśnienie (bar)

2,0 – 2,5

–

–
–

Naniesienie (g/m²)

100

80

60

Wydajność (m²/Litr)

6

10

15

Schnięcie (przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza)
Odporny na dotyk

30 minut

Gotowy do dalszej obróbki

Po przeschnięciu przez noc

Gotowy do sztaplowania

2 dni

Całkowicie obciążalny

7 dni

Lepkość użytkowa

Gotowy do użycia

*Dostępny w opakowaniach 1L, 5L
bezbarwny

biały

Hartwachs-Öl
Bezbarwny olej o jedwabistym połysku z dodatkiem wosku otrzymany na
bazie naturalnych, uszlachetnionych częściowo w procesie gotowania olejów roślinnych oraz żywic naturalnych. Nadaje powierzchni drewna gładkość
oraz przyjemny i estetyczny wygląd.
• hydrofobowy
• odporny na plamy i brud
• do nanoszenia na elementy z surowego drewna, lub zagruntowanych olejem CLOU Hartöl
• przeznaczony do intensywnie użytkowanych
powierzchni w pomieszczeniach np. podłogi,
meble, blaty robocze, schody
• do stosowania jako warstwa odświeżająca i
pielęgnacyjna
• idealnie nadaje się do zabawek dziecięcych
Spełnia normę:
DIN EN 71, część 3 (bezpieczeństwo zabawek)

Kolor

Numer artykułu

Bezbarwny

00753.19398

Nanoszenie
Wielkość dyszy (mm)

1,8

–

–

2,5 – 3,0

–

–

Naniesienie (g/m²)

80

60

40

Wydajność (m²/Litr)

8

12

18

Ciśnienie (bar)

Schnięcie (przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza)
Pyłosuchy

1 godzina

Gotowy do dalszej obróbki

Po przeschnięciu przez noc

Gotowy do sztaplowania

2 dni

Całkowicie obciążalny

7 dni

Lepkość użytkowa

Gotowy do użycia

Hartöl Plus
Olej do drewna, głęboko wnikający, dobrze wypełniający i podkreślający
rysunek drewna.
• przeznaczony do intensywnie użytkowanych powierzchni drewnianych w
pomieszczeniach np. meble, podłogi, parkiety przemysłowe, schody, blaty
robocze
• do nanoszenia na wszystkie miękkie i twarde gatunki drewna, naturalnego
drewna egzotycznego, litego lub forniru
Spełnia normę:
DIN EN 71, część 7 (bezpieczeństwo zabawek)

Kolor

Numer artykułu

Bezbarwny

00754.00000

Nanoszenie
Wielkość dyszy (mm)

1,8

–

–

2,5 – 3,0

–

–

Naniesienie (g/m²)

80

60

40

Wydajność (m²/Litr)

8

12

18

Ciśnienie (bar)

Schnięcie (przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza)
Odporny na dotyk

1 godzina

Gotowy do dalszej obróbki

Po przeschnięciu przez noc

Gotowy do sztaplowania

2 dni

Lepkość użytkowa

Gotowy do użycia
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Wodorozcieńczalna szpachlówka do drewna
Gotowa do użycia, łatwa w stosowaniu wodorozcieńczalna masa szpachlowa
do uzupełniania wad i uszkodzeń w drewnie. Do naprawy dziur, pęknięć, rys
i innych ubytków. Nadaje się do mebli, drzwi, parkietów, podłóg, paneli itp.
Utwardzona szpachlówka łatwo się szlifuje, struga, frezuje. Daje się łatwo
bejcować i lakierować. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.
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Numer koloru

Kolor

Numer artykułu

1

natura

00158.00001

2

świerk

00158.00002

3

sosna

00158.00003

4

buk

00158.00004

5

dąb

00158.00005

6

modrzew

00158.00006

8

średni dąb

00158.00008

9

czereśnia

00158.00009

10

orzech

00158.00010

11

mahoń

00158.00011

12

ciemny mahoń

00158.00012

13

ciemny orzech

00158.00013

14

ciemny dąb

00158.00014

16

biały

00158.00016

17

czarny

00158.00017

24

ciemna czereśnia

00158.00024

25

olcha

00158.00025

01

02

03

10

04

05

06

08

09

11

12

13

14

16

Kity woskowy
Odporny na światło, szybki i łatwy w stosowaniu miękki kit woskowy do
wypełniania małych uszkodzeń w drewnie takich jak zarysowania, nacięcia,
rysy, otwory po gwoździach. Nadaje się do wszystkich powierzchni
bejcowanych, olejowanych i lakierowanych mebli, drzwi, paneli oraz
powierzchni z tworzywa sztucznego we wnętrzach. Kit należy stosować
dopiero po naniesieniu bejcy. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.
Wyprawiane powierzchnie mogą być lakierowane lakierami CLOU.
Kolorystyka dopasowana do kolorów drewna lub CLOU bejc.
Dostępny w zestawach lub jako pojedyncze sztuki.

Nr asortymentu

Kolor

Nr artykułu

4006

Asortyment wg 20
kolorów wzornika
bejc wodnych KF

04006.

4007

Asortyment wg 18
kolorów wzornika
bejc rustykalnych
oraz kolor biały i
czarny

04007.

Sortiment-Nr.

Kolor

Numer artykułu

4011

orzech jasny

04011.09999

orzech średni
orzech
ciemny orzech
1016

czarny

1029

klon, sosna,
świerk, jodła
jesion
limba średnia
dąb naturalny

1073

dąb jasny

1349

dąb średni
mahoń
biały
brzoza naturalna
1350

rio-palisander

1351

lipa
teak
limba
macore

2201

2208

2210

grusza naturalna

2211

czereśnia
buk
modrzew

2212

2213

2216

2219

Pisak retuszujący
Przeznaczony do retuszowania lekkich uszkodzeń powierzchni lakierowanych powstałych podczas użytkowania lub transportu, takich jak; meble,
drzwi, panele ścienne, forniry. Odporny na światło, szybkoschnący, nadaje
się również do stosowania na krawędziach elementów. Kolorystyka dopasowana do kolorów drewna lub CLOU bejc.
Dostępny w zestawach lub jako pojedyncze sztuki.

01

02

Numer koloru

Kolor

Numer artykułu

01

jasny dąb

00994.00001

02

średni dąb

00994.00002

04

średni orzech

00994.00004

06

ciemny orzech

009994.0006

07

brązowy mahoń

00994.00007

08

czerwony mahoń

00994.00008

09

teak

00994.00009

12

czarny

00994.00012

13

biały

00994.00013

14

czereśnia

00994.00014

15

buk

00994.00015

16

modrzew

00994.00016

17

olcha

00994.00017

04

06

07

08

09

12

14

15

16

17

13

15

