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niem jako materiał budowlany. Nie bez 
powodu, oczywiście. 

Podbitka dachowa chroni i  równo-
cześnie zdobi elementy konstrukcji da-
chowej. Jej walory wizualne można do-
datkowo podkreślić podświetleniem. 
Wybierając podbitkę dachową wyko-
naną z wysokiej klasy drewna świerko-
wego klasy AB, można sprawić, że dom 
„oddycha”, ma lepszą termoregulację 
oraz jest przyjazny dla środowiska. 
Podbitka świerkowa w  JAF Polska ofe-
rowana jest w  długościach od 3000 do 
6000 mm. Do wyboru jest profil Softli-
ne albo faza. 

Surowiec do produkcji pochodzi 

Naturalnie matowe powierzchnie, de-
koracyjny efekt drewna surowego lub 
styl skandynawski są obecnie na topie 
w  branży wykańczania wnętrz. Użyt-
kownicy końcowi pragną poczuć fak-
turę drewna i odbierać jego ciepły cha-
rakter. Jednocześnie rysunek drewna 
nie powinien być uwydatniony, tak aby 
zachować naturalnie matową optykę. 
W uzyskaniu takich powierzchni może 
pomóc lakier FANTASTIC-NATURA 
firmy Hesse. Jest to lakier warstwo-
wy PUR, który optymalnie uzupełnia 
rodzinę produktów FANTASTIC. Do 

Praktyczne walory podbitki ze świerku 
MATERIAły bUDOWLANE | Na równi ochrona i estetyka

Nie tylko ozdobną, ale przede wszystkim ochronną 
funkcję – zabezpieczając okap dachu przed wpływem 
niekorzystnych warunków atmosferycznych 
– pełni drewniana podbitka.

otrzymać drewniane deski elewacyjne. 
– Podbitka to rozwiązanie na ele-

gancką elewację domu, pasującą za-
równo do tradycyjnej architektury, jak 
i  bardzo nowoczesnych form – mówi 
Sławomir Perliński, ekspert JAF Pol-
ska. – Drewno z  założenia świetnie 
współgra z  metalem i  szkłem, a  świerk 
od zawsze cieszy się dużym powodze-

Świerkowa podbitka to sposób na drewnianą 
fasadę budynku, którą łatwo dopasować 
do upodobań estetycznych. 
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wyłącznie z  kontrolowanych wycinek 
na terenie północnej Europy. Zakup 
podbitki to jednak nie wszystko. 

Warto pomyśleć o  jej właściwym za-
bezpieczeniu. Dotyczy to całej powierzch-
ni desek, a nie tylko miejsc cięcia.

Drewno świerkowe z  łatwością 
poddaje się impregnacji oraz barwie-
niu. Jego gęstość powoduje, że jest 
stosunkowo lekkie, a  co za tym idzie – 
wygodne w obróbce. Szybko schnie, do-
brze znosi kleje, lazury i lakierobejce. 

Pewne materiały i  rozwiązania są 
dosłownie ponadczasowe. Świerkowa 
podbitka to sposób na drewnianą fasa-
dę budynku, którą łatwo dopasować do 

W dotyku i z wyglądu jak surowe drewno
LAKIERY | Nowość w popularnej rodzinie produktów FANTASTIC

Lakier FANTASTIC-NATURA zapewnia naturalne wrażenia wizualne i dotykowe przy najlepszej 
ochronie. 
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Celem Hesse Lignal było stworzenie lakieru, 
który będzie skutecznie chronił powierzchnie, 
jednocześnie zapewniając naturalne wrażenia 
dotykowe, tak aby element wyposażenia był odbierany 
jako surowe, przeszlifowane drewno. Rezultatem 
jest produkt FANTASTIC-NATURA.

utwardzenia produktów tej serii wy-
starczy jeden komponent utwardza-
jący. Jeśli wymagane są inne stopnie 
połysku, lakier można zastosować 
również jako podkład pod powłokę 
FANTASTIC-CLEAR lub FANTASTIC-
-CLEAR ULTRAMATT.

Preferowanym obszarem zastoso-
wań lakieru FANTASTIC-NATURA są 
przede wszystkim jasne gatunki drew-
na, ale również na ciemnym drewnie 
można wytworzyć eleganckie powłoki. 
Właściwości dotykowe i odcień jasnego 
drewna pozostają niezmienione. 

upodobań estetycznych. Wystarczy pa-
miętać o  impregnacji, żeby cieszyć się 
jej pięknym wyglądem, zapachem oraz 
parametrami użytkowymi.   l 
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Drewniana podbitka to profilowane de-
ski, zazwyczaj świerkowe. Można nimi 
wykańczać od dołu tak zwany okap 
budynku, ale nie tylko. Naturalnym 
zastosowaniem jest również główna 
część elewacji, dzięki czemu przy sto-
sunkowo niedużych nakładach finan-
sowych – w  porównaniu do, na przy-
kład, gatunków egzotycznych – można 

Warto wiedzieć, że lakier w  sta-
nie płynnym ma białawy kolor własny 
– ułatwia to uzyskanie równomiernej 
gramatury i  umożliwia lepszą kontrolę 
procesu lakierowania. Po wyschnięciu 
powierzchnia jest całkowicie przezro-
czysta. FANTASTIC-NATURA można 
bez zmętnień aplikować na dużych po-
wierzchniach.

Również pod względem odporno-
ści chemicznej i  mechanicznej lakier 
FANTASTIC-NATURA wykazuje wiele 
zalet. Ponadto materiał posiada cer-
tyfikację trudnopalności wg normy 
DIN EN 13501 i  DIN 4102 B1, a  także 
certyfikację wg IMO i  dopuszczenie 
do stosowania na statkach morskich. 
W  przypadku lakierowania zabawek 
zachowano zgodność z  normą DIN 
EN71-3 oraz normą ISEGA w razie sto-
sowania na powierzchniach przezna-
czonych do kontaktu z żywnością.   l
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