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Ochrona drewna z marką VIDARON
VIDARON to marka inspirowana Skandynawią, której mieszkańcy pojęli sekretne techniki korzystania z bezcennego daru, jakim jest drewno. Nauczyli się umiejętnie je wykorzystywać, troskliwie dbając, aby nie straciło swoich
walorów. Teraz my możemy korzystać z tej wiedzy dzięki produktom marki VIDARON, które zapewniają optymalną
ochronę, konserwację i dekorację drewna. VIDARON to ekspert w ochronie i dekoracji drewna.

Spis treści
3. Dlaczego drewno niszczeje?
4. Atmosferyczne zagrożenia drewna.
5. Biologiczne zagrożenia drewna.
6. 10 zasad malowania drewna.
7. Niezbędne narzędzia.
8. Malowanie w praktyce.
10. Przykładowe zastosowanie produktów.
12. Ochrona i dekoracja.
13. Ochrona i konserwacja.
14. Dekoracja.
15. Teflon® surface protector i 6-letnia Gwarancja.
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DLACZEGO DREWNO NISZCZEJE?
Drewno to jeden z najpiękniejszych materiałów, jakie dostarcza nam natura. To materiał budowlany, wykończeniowy,
lubiany za swą naturalność, kolorystykę i zapach. Jest zawsze w modzie, bo każdemu pozwala na stworzenie
przyjaznego naturalnego otoczenia. Dlatego chcemy się cieszyć jego walorami przez długie lata.
Drewniane altany, płoty, pergole, mniejsze i większe elementy dekoracyjne – wszystko to codziennie narażone
jest na destrukcyjne działanie zmiennych warunków atmosferycznych, mikroorganizmów i owadów. Działanie tych
czynników prowadzi do negatywnych zmian tego surowca, które nazywamy niszczeniem drewna lub biokorozją. Zmiany te mogą mieć bardzo różny charakter, istotę, rozmiary i częstość występowania. By mieć pewność,
że materiał, z którego je wykonano, na długo zachowa swoje walory, należy zapewnić mu skuteczną i trwałą ochronę.
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ATMOSFERYCZNE ZAGROŻENIA DREWNA
Drewno narażone jest na nieustanne działanie destrukcyjnych czynników atmosferycznych i biologicznych. Skala negatywnego oddziaływania tych czynników jest bardzo różna, od powierzchniowej - dotykającej sfery estetycznej,
po bardzo poważną, niosącą za sobą konieczność wymiany uszkodzonego drewna.
Woda i wilgoć
Pod wpływem zmian wilgotności drewno pęcznieje lub kurczy się. Powoduje to pęknięcia, które
stają się potencjalnymi miejscami ataku biokorozji. Zawilgocenie drewna wpływa ponadto na rozwój niszczących grzybów.
UV
Drewno narażone jest na promieniowanie słoneczne – UV. Promienie UV mają wpływ na zmianę
koloru drewna, a przede wszystkim niszczą ligninę spajającą komórki drewna i gwarantującą jego
stabilność. W wyniku tego powierzchnia drewna szarzeje i staje się „krucha”.
Temperatura
Ponieważ drewno jest złym przewodnikiem ciepła, wysoka temperatura ogrzewa głównie jego zewnętrzną powłokę, która wysycha, pęka i kurczy się.

WARTO WIEDZIEĆ!
Do powierzchni drewnianych, które eksponowane są bezpośrednio na słońcu, należy stosować
produkty chroniące przed UV. W przeciwnym wypadku drewno ściemnieje, a jego podstawowy
budulec - lignina ulegnie zniszczeniu.
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BIOLOGICZNE ZAGROŻENIA DREWNA
Owady – techniczne szkodniki drewna
Atakują różne rodzaje drewna: mokre, suche, stosowane na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Mocno osłabiają strukturę drewna, doprowadzając często do całkowitego zniszczenia
drewnianego elementu.
Grzyby, glony
Powodują głęboki rozkład drewna, przyczyniając się do pogorszenia jego wytrzymałości.
Są przyczyną powstawania przebarwień, które mają negatywowy wpływ na walory estetyczne
zaatakowanego elementu. Grzyby i glony rozwijają się w mocno zawilgoconym środowisku
– długo utrzymująca się wilgotność drewna (20%) i powietrza (80%).
Bakterie
Rozwijają się najczęściej w warunkach bardzo dużej wilgotności – często inne organizmy żywe
nie są w stanie bytować w tak nieprzystępnych warunkach. Atakują wewnętrzną strukturę
drewna. Ich obecność objawia się ubytkami w masie drewna. Główną pożywką bakterii jest
celuloza, która jest głównym budulcem drewna.

WARTO WIEDZIEĆ!
Drzewa iglaste są doskonałym materiałem budowlanym. Posiadają jednak bardzo słaby punkt
- podatność na siniznę. To rodzaj grzyba, który uwidacznia się na drewnie jako ciemne, niebieskawe plamy. Powstaje w warunkach podwyższonej wilgotności. Warto więc stosować produkty, które oferuję ochronę przed sinizną oraz ochronę przed działaniem wody i wilgoci.

poradnik ochrony drewna
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10 ZASAD MALOWANIA DREWNA

1

Wybór produktu. Drewno użytkowane na zewnątrz potrzebuje innej ochrony niż drewno użytkowane
wewnątrz pomieszczeń. Inny rodzaj lakieru stosujemy na drewnianej podłodze, a inny na drewnianej
ławeczce. Produkt dobieramy do konkretnego zastosowania.

2

Plan pracy. Przed aplikacją danego produktu warto sprawdzić efekt na kawałku drewna. Przed zakupem
należy dokładnie wyliczyć potrzebną ilość produktu. Warto także wyposażyć się we wszystkie
niezbędne materiały: odzież ochronną, pędzle, wałki, mieszadła, folię ochronną.

3

Narzędzia aplikacyjne. Jeśli chcemy by efekt końcowy, był zadowalający, stosujmy narzędzia wysokiej
jakości, np. marki MAGNAT. Finalna powłoka najlepszej Lakierobejcy będzie wyglądała kiepsko, jeśli
do aplikacji zastosujemy źle dobrany pędzel czy wałek.

4

Bezpieczeństwo. Impregnaty VIDARON zawierają w swoim składzie substancje biobójcze, które chronią
drewno przed zagrożeniami biologicznymi. Pamiętajmy, by podczas aplikacji tego typu wyrobów stosować odpowiednią odzież ochronną oraz rękawice.

5

Otoczenie. Zabezpieczmy otaczające nas przedmioty oraz rośliny przed ewentualnym zachlapaniem.
Plamy powstałe na skutek zachlapania produktem rozpuszczalnikowym są bardzio trudne do usunięcia.

6

Powierzchnia drewna. Każdy produkt do ochrony i dekoracji drewna wymaga odpowiednio przygotowanego podłoża. Drewno powinno być czyste i suche.

7

Etykieta produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.
Unikniemy w ten sposób przykrych niespodzianek oraz uzyskamy niezbędne informacje na temat
danego wyrobu.

8

Staranność i cierpliwość. Nie przyspieszajmy prac poprzez skracanie czasu schnięcia lub pomijanie
szlifowania międzywarstwowego. W konsekwencji może to doprowadzić do uzyskania wadliwej powłoki.

9

Warunki aplikacji. Prace należy prowadzić w odpowiedniej temperaturze oraz wilgotności.
Czynniki te mają decydujący wpływ na czas schnięcia powłoki.

10
6

Czyszczenie narzędzi. Narzędzia dokładnie czyścimy wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem.
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NIEZBĘDNE NARZĘDZIA
Pierwszym etapem pracy jest przygotowanie niezbędnych narzędzi i materiałów.

				

				
				
				

CO POTRZEBUJEMY?
- Produkt VIDARON
- Narzędzia aplikacyjne:
  • pędzel, wałek, tampon

				

- Folia ochronna

				

- Taśma ochronna

				

- Materiały do szlifowania i polerowania drewna

				

- Mieszadło

				

- Kuweta do malowania

				

- Rękawice ochronne

				

Opcjonalnie:

				

Adapter do czyszczenia narzędzi oraz otwieracz

				

do opakowań metalowych.

poradnik ochrony drewna
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MALOWANIE W PRAKTYCE
Prawidłowa ochrona drewna to nic trudnego. Przy użyciu właściwych narzędzi i środków VIDARON możemy osiągnąć
wspaniałe rezultaty.

Przygotowanie
Przygotowujemy odpowiednie narzędzia oraz zabezpieczamy miejsce pracy
folią. W ten sposób otoczenie miejsca pracy pozostanie czyste, nawet podczas
malowania.

Szlifowanie
Przed aplikacją lakieru czy impregnatu należy odpowiednio przygotować podłoże. Drewno powinno być gładkie, suche i wolne od zanieczyszczeń. Powierzchnię drewna szlifujemy papierem ściernym. Używamy papieru ściernego
o ziarnistości 150-200, ewentualnie szlifierki mechanicznej. Jeśli przeprowadzamy renowację wcześniej malowanego przedmiotu, luźne lub łuszczące się
powłoki usuwamy i szlifujemy do samego drewna. Powłoki nieuszkodzone
wystarczy zmatowić papierem.
Ważne! Szlifowanie wykonujemy zawsze w kierunku włókien drewna, w przeciwnym razie mogą powstać wady w postaci rys i zadrapań.
Czyszczenie
Starannie oczyszczamy drewno z pyłu, który powstał w wyniku szlifowania
używając odkurzacza lub wilgotnej szmatki. Im gładsze drewno, tym ładniejsza
powłoka malarska. Można to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Jeśli „przejedziemy” palcem po powierzchni drewna i będzie ono gładkie jak karta papieru,
oznacza to, że drewno jest dobrze przygotowane.

Impregnacja
Elementy

drewniane

narażone

na

bezpośrednie

działanie

warunków

atmosferycznych, należy wcześniej zabezpieczyć bezbarwnym Impregnatem
Ochronno-Dekoracyjnym VIDARON. Bezbarwny impregnat głęboko penetruje
drewno i zapewnia ochronę przed owadami, grzybami, sinizną i pleśnią.
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Malowanie
Malujemy zgodnie z kieruniem słojów drewna. Na pędzel pobieramy
niewielką ilość preparatu i rozprowadzamy równomiernymi ruchami.
Po kilku minutach rozcieramy wyrób półsuchym pędzlem wzdłuż słojów
drewna. Dzięki temu uzyskamy równomierną powłokę pozbawioną smug
i wszelkich skaz.

Szlifowanie międzywarstwowe

PORADNIK OCHRONY DREWNA

Po nałożeniu pierwszej warstwy włókna drewna podnoszą się, a cząsteczki
kurzu pęcznieją. W efekcie uzyskana powłoka jest chropowata. Koniecznym
zabiegiem jest wypolerowanie drewna drobnym papierem ściernym (grubość ok. 320). Powstały kurz usuwamy.

Malowanie drugiej warstwy
Czynność przeprowadzamy identycznie, jak w przypadku nakładania
pierwszej warstwy. Malując drugą warstwę nakładamy mniejszą ilość
preparatu ponieważ drewno nie jest już tak chłonne.

Ostatnim etapem prac jest dokładne umycie i osuszenie narzędzi. Jeśli dany
produkt wymaga nałożenia trzeciej warstwy, powtarzamy czynności.

poradnik ochrony drewna
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PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW
Meble ogrodowe

Użyty produkt
Olej do drewna

wykończenie: półmat
typ powłoki:

Ogrodzenie

drewno naturalne
w dotyku

Użyty produkt
Impregnat
Ochronno-Dekoracyjny

wykończenie: mat
typ powłoki:

Altana

drewno naturalne
w dotyku

Użyty produkt
Lakierobejca
Ochronno-Dekoracyjna

wykończenie: połysk
typ powłoki:

Komoda

powłoka
lakiernicza

Użyty produkt
Lakierobejca
Dekoracyjno-Ochronna
Super Wydajna

wykończenie: satynowy połysk
typ powłoki:

Stolarka budowlana

powłoka
lakiernicza

Użyty produkt
Lazura Pro
Ochronno-Dekoracyjna

wykończenie: satynowy połysk
typ powłoki:

10 poradnik ochrony drewna

powłoka
lakiernicza
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Produkty rekomendowane w tabeli wskazują przykładowe zastosowania. Zestawienie nie wyklucza możliwości użycia
innych produktów VIDARON. Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia produktów są dostępne m.in. na opakowaniach.

*Bejcowaną powierzchnię należy zabezpieczyć Lakierem Bezpodkładowym VIDARON. Elementy użytkowane na zewnątrz Lakier Zewnętrznym VIDARON.

Fasada zewnętrzna

Użyty produkt
Lakier Zewnętrzny

wykończenie: połysk, satynowy połysk
typ powłoki:

Meble wewnętrzne
w kolorze naturalnym

powłoka
lakiernicza

Użyty produkt
Lakier Akrylowy

typ powłoki:

Parkiet

PORADNIK OCHRONY DREWNA

wykończenie: jedwabisty połysk
powłoka
lakiernicza

Użyty produkt
Lakier Bezpodkładowy

wykończenie: mat, półmat,
połysk, wysoki połysk
typ powłoki:

Meble wewnętrzne

powłoka
lakiernicza

Użyty produkt
Bejca do drewna*
Lakier Bezpodkładowy

wykończenie: mat, półmat,
połysk, wysoki połysk
typ powłoki:

Drewno konstrukcyjne,
więźba dachowa

powłoka
lakiernicza

Użyty produkt
Impregnat Konstrukcyjny
Impregnat Miedziowy
Impregnat Ogniochronny

wykończenie: mat
typ powłoki:
* Bejcowaną powierzchnię należy zabezpieczyć Lakierem Bezpodkładowym VIDARON,
elementy użytkowane na zewnątrz Lakier Zewnętrznym VIDARON.

drewno naturalne
w dotyku
poradnik ochrony drewna
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OCHRONA I DEKORACJA
Produkt

IMPREGNAT
OCHRONNO
-DEKORACYJNY

LAKIEROBEJCA
OCHRONNO
-DEKORACYJNA

LAZURA PRO
OCHRONNO
-DEKORACYJNA

LAKIEROBEJCA
DEKOR.-OCHRONNA
SUPER WYDAJNA

POKOST LNIANY

OLEJ DO DREWNA

Stosowanie

na zewnątrz,
do wewnątrz

na zewnątrz,
do wewnątrz

na zewnątrz,
do wewnątrz

na zewnątrz,
do wewnątrz

na zewnątrz,
do wewnątrz

na zewnątrz,
do wewnątrz

- meble ogrodowe,
- altany, balustrady,
pergole,
- płoty, ogrodzenia
drewniane,
- więźba dachowa,
- drewno
konstrukcyjne

- drzwi, okna,
- meble ogrodowe,
boazerie,
- listwy dekoracyjne,
- altany, balustrady,
pergole,
- płoty, ogrodzenia
drewniane

- drzwi, okna,
- meble ogrodowe,
boazerie,
- listwy dekoracyjne,
- altany, balustrady,
pergole,
- płoty, ogrodzenia
drewniane

- meble,
- listwy dekoracyjne,
- balustrady,
pergole,
- zabawki

- płoty,
- ogrodzenia
drewniane,
- konstrukcje
zewnętrzne
i wewnętrzne,
- architektura
ogrodowa

- meble ogrodowe
- drewniane tarasy
- schody
- balustrady
- mola
- pomosty

Metoda
aplikacji

pędzel,
zanurzenie

pędzel,
wałek,
tampon,
natrysk

pędzel,
wałek,
tampon,
natrysk

pędzel,
tampon

pędzel,
wałek,
natrysk

pędzel,
gąbka,
wałek

Wydajność

do 11 m²/L

do 20 m²/L

do 15 m²/L

do 30 m²/L

do 12 m²/L

do 18 m²/L
(drewno twarde)
do 12 m²/L
(drewno twarde)

Liczba
kolorów

14 gotowych kolorów
+ bezbarwny

14 gotowych kolorów
+ bezbarwny

8 gotowych kolorów
+ bezbarwny

11 gotowych kolorów
+ bezbarwny

bezbarwny

4 gotowe kolory
+ bezbarwny

Czas
schnięcia

12 h

12 h

12 h

12 h

7h

6h

Wykończenie

mat

połysk

satynowy połysk

satynowy połysk

-

półmat

Opakowania

700 ml,
2,5 L,
4,5 L,
9L

400 ml,
750 ml,
2,5 L

750 ml

200 ml,
750 ml

1 L,
5 L,
10 L

750 ml,
2,5 L

-

-

Przykładowe
zastosowanie

Teflon®
Surface
Protector
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Produkt

IMPREGNAT
OGNIOCHRONNY
DO DREWNA
GOTOWY
DO UŻYCIA

IMPREGNAT
OGNIOCHRONNY
DO DREWNA
KONCENTRAT 1:4

IMPREGNAT
KONSTRUKCYJNY
DO DREWNA
GOTOWY
DO UŻYCIA

IMPREGNAT
KONSTRUKCYJNY
DO DREWNA
KONCENTRAT 1:9

IMPREGNAT
MIEDZIOWY
DO DREWNA
KONCENTRAT 1:9

PREPARAT
GRZYBOBÓJCZY

Stosowanie

na zewnątrz
(pod zadaszeniem),
do wewnątrz

na zewnątrz
(pod zadaszeniem),
do wewnątrz

na zewnątrz,
do wewnątrz

na zewnątrz,
do wewnątrz

na zewnątrz,
do wewnątrz

na zewnątrz,
do wewnątrz

- więźba dachowa
- drewniane elementy stropów, podłóg,
ścian działowych

- więźba dachowa
- drewniane elementy
stropów, podłóg,
ścian działowych

- drewno
konstrukcyjne
i budowlane

- drewno
konstrukcyjne
i budowlane

- altany,
- pergole,
- mostki,
- paliki do roślin,
- architektura
ogrodowa

- do powszechnego i profesjonalnego
usuwania grzybów
na drewnie, murach,
ścianach, tynkach

Metoda
aplikacji

- pędzel
- wałek
- zanurzanie
- natrysk
- metoda próżniowociśnieniowa

- pędzel
- wałek
- zanurzanie
- natrysk
- metoda próżniowociśnieniowa

- pędzel
- wałek
- zanurzanie
- natrysk
- metoda próżniowociśnieniowa

- pędzel
- wałek
- zanurzanie
- natrysk
- metoda próżniowociśnieniowa

- pędzel
- wałek
- zanurzanie
- natrysk
- metoda próżniowociśnieniowa

- pędzel
- wałek
- natrysk

Spektrum
ochrony

- impregnat wielofunkcyjny
- chroni przed ogniem
- przeciw grzybom
pleśniom, owadom
- głęboko penetruje

- impregnat wielofunkcyjny
- chroni przed ogniem
- przeciw grzybom
pleśniom, owadom
- głęboko penetruje

- zapewnia niewymywalną ochronę
- chroni przed grzybami i owadami
- odporny na trudne warunki atmosferyczne
- głęboko penetruje

- zapewnia niewymywalną ochronę
- chroni przed grzybami i owadami
- odporny na trudne warunki atmosferyczne
- głęboko penetruje

- zapewnia niewymywalną ochronę
- chroni przed grzybami i owadami
- odporny na trudne warunki atmosferyczne
- głęboko penetruje

- zwalcza i uodparnia
- zapewnia długotrwałą ochronę
- zawiera wysokiej jakości biocydy
- chroni przed grzybami domowymi
i pleśnią

Kolory

- bezbarwny
- brązowy
- zielony

- bezbarwny
- czerwony
- zielony

- bezbarwny
- brązowy
- zielony

- bezbarwny
- brązowy
- zielony

- szarozielony

- bezbarwny

Opakowanie

5 kg

5 kg

5 kg

1 kg, 5 kg

1 kg, 5 kg

0,5 L, 1 L, 5 L

Przykładowe
zastosowanie
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DEKORACJA
LAKIER
AKRYLOWY

LAKIER
ZEWNĘTRZNY

LAKIER
BEZPODKŁADOWY

PODKŁAD NITRO

LAKIER NITRO

SZPACHLA

BEJCA
DO DREWNA

do wewnątrz

na zewnątrz

do wewnątrz

do wewnątrz

do wewnątrz

na zewnątrz,
do wewnątrz

na zewnątrz*,
do wewnątrz

- meble
- balustrady
- boazerie
- drewniane
zabawki

- drewniane
elewacje
- meble
ogrodowe
- listwy
dekoracyjne,
- balustrady
- architektura
ogrodowa

- podłogi
z drewna
i materiałów
drewnopochodnych

- profesjonalne
gruntowania
galanterii
wykonanej
z drewna
i materiałów
drewnopochodnych

- profesjonalne
lakierowanie
galanterii
wykonanej
z drewna,
materiałów
drewnopochodnych
i metali
użytkowych

- wyrównanie
niewielkich
ubytków
i nierówności oraz
wypełnianie
szczelin
na powierzchni
drewna
miękkiego,
twardego oraz
materiałów
drewnopochodnych

- parkiety
- schody
- meble
- antyki
- boazerie

Metoda
aplikacji

pędzel,
wałek,
natrysk

pędzel,
wałek,
natrysk

pędzel,
wałek,
natrysk

pędzel,
wałek,
natrysk

pędzel,
wałek,
natrysk

szpachelka

tampon,
szmatka

Wydajność

do 14 m²/L

do 12 m²/L

do 15 m²/L

do 12 m²/L

do 11 m²/L

1 m² z 1 kg

do 80 m²/L

Liczba
kolorów

bezbarwny

bezbarwny

bezbarwny

bezbarwny

bezbarwny

bezbarwny

13 gotowych
kolorów

Czas
schnięcia

4h

12 h

4h

2h

4h

ok. 4 h

6h

Wykończenie

jedwabisty połysk

połysk,
satynowy połysk

wysoki połysk,
połysk,półmat,
mat

mat

połysk,
mat

-

-

Opakowania

400 ml, 750 ml
2,5 L, 10 L

200 ml,
1 L, 3 L, 5 L, 10 L

750 ml,
2,5 L, 5 L

1 L, 3 L, 5 L, 10 L

200 ml
1 L, 10 L

250 g

200 ml, 750 ml

Produkt

Stosowanie

Przykładowe
zastosowanie

* Bejcowaną powierzchnię należy zabezpieczyć Lakierem Bezpodkładowym VIDARON, elementy użytkowane na zewnątrz Lakier Zewnętrznym VIDARON.
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poradnik ochrony drewna

Produkty VIDARON zawierają Teflon® surface protector.
Jak działa Teflon® surface protector?
zabezpiecza włókna drewna przed rozpadem
spowodowanym promieniowaniem UV

zabezpiecza przed wypłukiwaniem
substancji ochronnych

powłoka charakteryzuje się podwyższoną
odpornością na niszczące warunki
atmosferyczne

6-LETNIA GWARANACJA SKUTECZNEJ OCHRONY
Wysoka
to

efekt

skuteczność

produktów

nieustannych

testów

VIDARON
i

badań

w niezależnych jednostkach i w laboratoriach własnych. Potwierdzeniem jakości tych
produktów jest 6-letnia Gwarancja udzielana na wymalowania wykonane Impregnatem
Ochronno-Dekoracyjnym, Lakierobejcą Ochronno-Dekoracyjną, Lakierobejcą Super Wydajną
i Lazurą Pro Ochronno-Dekoracyjną.
Podstawą do jej udzielenia są wyniki przeprowadzonych badań, w czasie których próbki
poddane zostały działaniu najbardziej ekstremalnych warunków pogodowych.
poradnik ochrony drewna 15

PORADNIK OCHRONY DREWNA

chroni przed wnikaniem wilgoci, powoduje
szybsze spływanie wody z powierzchni

E K S P E R T

W

O C H R O N I E

I

D E K O R A C J I

D R E W N A

DOSTĘPNE KOLORY
Impregnat Ochronno-Dekoracyjny

BEZBARWNY V01

SOSNA ZŁOCISTA V02

ROBINIA AKACJOWA V03

ORZECH WŁOSKI V04

TEAK NATURALNY V05

MAHOŃ AMERYKAŃSKI V06

SEKWOJA KALIFORNIJSKA V07

PALISANDER KRÓLEWSKI V08

PALISANDER INDYJSKI V09

WENGE AFRYKAŃSKIE V10

HEBAN BRAZYLIJSKI V11

ŚWIERK TATRZAŃSKI V12

CEDR CZERWONY V13

KLON KANADYJSKI V14

MAHOŃ SZLACHETNY V15

Lakierobejca Ochronno-Dekoracyjna
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BEZBARWNY L01

SOSNA ZŁOCISTA L02

ROBINIA AKACJOWA L03

ORZECH WŁOSKI L04

TEAK NATURALNY L05

MAHOŃ AMERYKAŃSKI L06

SEKWOJA KALIFORNIJSKA L07

PALISANDER KRÓLEWSKI L08

PALISANDER INDYJSKI L09

WENGE AFRYKAŃSKIE L10

HEBAN BRAZYLIJSKI L11

ŚWIERK TATRZAŃSKI L12

CEDR CZERWONY L13

KLON KANADYJSKI L14

MAHOŃ SZLACHETNY L15

poradnik ochrony drewna

Lazura Pro Ochronno-Dekoracyjna

SOSNA OREGOŃSKA Z02

CYPRYS WŁOSKI Z03

IROKO EGZOTYCZNE Z04

ORZECH AMERYKAŃSKI Z06

PALISANDER BRAZYLIJSKI Z07

MERANTI SZLACHETNE Z08

MAHOŃ AFRYKAŃSKI Z09

DĄB ANTYCZNY Z05

Lakierobejca Dekoracyjno-Ochronna Super Wydajna

BEZBARWNY S01

DĄB JASNY S02

LIMBA ZŁOCISTA S03

TEAK AZJATYCKI S04

MAHOŃ KHAYA S05

KLON JAPOŃSKI S06

WIĄZ AMERYKAŃSKI S07

ZŁOTY DĄB S08

ORZECH AMERYKAŃSKI S09

PALISANDER SANTOS S10

PALISANDER BRAZYLIJSJKI S11

ANTRACYT SZARY S12

TEAK NATURALNY D03

MAHOŃ AFRYKAŃSKI D04

PALISANDER SZLACHETNY D05

Olej

BEZBARWNY D01

TEAK INDONEZYJSKI D02

poradnik ochrony drewna 17

PORADNIK OCHRONY DREWNA

BEZBARWNY Z01

E K S P E R T

W

O C H R O N I E

I

D E K O R A C J I

D R E W N A

Bejca

DĄB BIELONY B01

SOSNA OREGOŃSKA B02

TEAK NATURALNY B03

MODRZEW EUROPEJSKI B05

ORZECH WŁOSKI B04

DĄB RUSTYKALNY B07

ZŁOTY DĄB B06

PALISANDER KRÓLEWSKI B08

ORZECH AMERYKAŃSKI B09

PALISANDER INDYJSKI B10

MAHOŃ SZLACHETNY B13

HEBAN BRAZYLIJSKI B11

ANTRACYT SZARY B12

BIAŁY H01

BRZOZA H02

ŚWIERK H03

JESION H04

BUK H05

SOSNA H06

JODŁA H07

OLCHA H08

DĄB H09

ORZECH H10

MAHOŃ H11

PALISANDER H12

HEBAN BRAZYLIJSKI B11

Szpachla

Impregnat Miedziowy

SZAROZIELONY
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Impregnat Konstrukcyjny - koncentrat 1:9

BEZBARWNY

BRĄZOWY

ZIELONY

Impregnat Konstrukcyjny - gotowy do użycia

BEZBARWNY

BRĄZOWY

ZIELONY

BEZBARWNY

CZERWONY

PORADNIK OCHRONY DREWNA

Impregnat Ogniochronny - koncentrat 1:4

ZIELONY

Impregnat Ogniochronny - gotowy do użycia

BEZBARWNY

BRĄZOWY

ZIELONY

Stopnie połysku lakierów VIDARON
Lakier Bezpodkładowy

Lakier Zewnętrzny

Lakier Nitro

BEZBARWNY WYSOKI POŁYSK

BEZBARWNY POŁYSK

BEZBARWNY POŁYSK

BEZBARWNY POŁYSK

BEZBARWNY SATYNOWY POŁYSK

BEZBARWNY MAT

Lakier Akrylowy
BEZBARWNY JEDWABISTY POŁYSK

BEZBARWNY PÓŁMAT

BEZBARWNY MAT
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Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy
przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną (dot. produktów VIDARON zawierających substancje biobójcze).
Warunki gwarancji produktów VIDARON są dostępne na www.vidaron.pl
Folder ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować poglądowo i nie mogą one stanowić
podstawy reklamacji. Materiał reklamowy jest własnością FFiL Śnieżka SA. Edycja I/2014/PL

Teflon® is registered trademark of DuPont used under license by FFiL Śnieżka SA.

www.vidaron.pl

Zeskanuj kod i sprawdź, jak
prawidłowo chronić drewno.

