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Lakiery | Produkty do parkietów i schodów

W ofercie lakierów MILESI do lakierowania podłóg oraz stopni
schodów dostępne są zarówno
produkty rozcieńczalnikowe, przeznaczone głównie do rzemieślniczego lakierowania stopni i konstrukcji schodów poza miejscem
ich montażu, jak i produkty wodne
do lakierowania ułożonych podłóg
drewnianych.
Spośród produktów rozcieńczalnikowych na uwagę zasługują poliuretanowe lakiery wielowarstwowe LGA190 (mat) oraz LDA834
(połysk). Lakiery te łączą w sobie
wysoką zdolność powłokotwórczą

i wysoką odporność na użytkowanie z doskonałą przejrzystością.
Mimo iż są produktami dwuskładnikowymi, przy zastosowaniu
odpowiednich rozcieńczalników
nie sprawiają żadnych problemów
aplikacyjnych. Wyróżnić tu również należy cykl akrylowy oparty
na lakierze o nazwie LUA930. Dzięki niemu można uzyskać powłokę sprawiającą wrażenie bardzo
delikatnej i naturalnej, a zarazem
wysoce wytrzymałą na użytkowanie. Wielowarstwowy matowy
lakier LUA930 idealnie nadaje
się do lakierowania drewna delikatnego jasnego lub o ciekawym
usłojeniu. Produkt dostosowany
jest do nakładania zarówno metodą natryskową przez polewanie
jak i wałkiem. Wykonawcom kompleksowych usług parkieciarskich

tab. 1 Przykładowe lakierowanie stopni schodów w cyklu matowym.

dedykowana jest linia wodna lakierów matowych, dwuskładnikowych HPA4/x.
Powstałe w laboratoriach Grupy
IVM Chemicals lakiery wodne
parkietowe i dwuskładnikowe cechują się wytrzymałością na ucisk,
odpornością na ścieranie, elastycznością oraz bardzo dużą przyczepnością
międzywarstwową
i do podłoża. Ze względu na brak
zawartości lotnych związków organicznych stanowią ekologiczny
wariant lakierowania podłóg.
Jak zapewniają polscy przedstawiciele Grupy IVM Chemicals,
producenta marki MILESI, rozwinięta sieć dystrybucyjna pozwala Grupie zbierać doświadczenie
płynące z rynku i elastycznie
dostosowywać ofertę do potrzeb
przedsiębiorców.
opr. (rr)

Lakiery MILESI cechują się wytrzymałością na ucisk oraz bardzo dużą przyczepnością.

tab. 2 Przykładowe lakierowanie stopni schodów w cyklu połyskowym.
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Lakier
nawierzchniowy

LGA190,
3 warstwy

natrysk,
wałek

50% LNB20670,
LZC18, LTC40

12
godzin

Lakier
nawierzchniowy

LDA834,
3 warstwy

natrysk,
wałek

100%LNB24046,
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fot. IVM

Marka MILESI stworzona z myślą o lakierowaniu
drewna dysponuje linią do
lakierowania podłóg oraz
stopni schodów.

fot. IVM

Podłoga odporna i przejrzysta

Dzięki eliminacji lotnych związków organicznych to ekologiczny sposób wykańczania podłóg
drewnianych.

