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Shou Sugi Ban to japońska metoda opa-
lania drewna znana od ponad 700 lat. 
W  trakcie opalania dochodzi do spalania 
się celulozy, która stanowi główną pożyw-
kę dla owadów czy też grzybów. 

Deski opalane wróciły do łask mniej 
więcej w 2000 r. Jakiś czas później zago-
ściły w Polsce. 

Jak łatwo się domyślić, proces opalania 
drewna ogniem nie jest... łatwy i szybki. Są 
to działania czasochłonne, ale efekty są 
warte włożonej pracy. Wszystko rozpoczy-
na kontrolowane zwęglanie desek. Proces 
ten realizowany jest przy pomocy lampy 
lutowniczej lub palnika do topienia lodu. 

– Drewno opalane jest do momentu 

powstania czarnej sadzy, którą następnie 
płucze się wodą oraz przeciera drucianą 
szczotką – wyjaśnia Paweł Bekas, ekspert 
marki Chapel Parket. – Kolejno drewno za-
bezpieczane jest olejem.

Do zabezpieczania używa się ole-
ju woskowego wzbogaconego o  związki 
krzemu (płynne szkło). Preparat tworzy 
na powierzchni podłóg warstwę przypo-
minającą glazurę: chroni ją i zabezpiecza 
przed uszkodzeniami. Substancja ułatwia 
także bieżącą pielęgnację i okresową kon-
serwację podłóg. 

Warto wspomnieć, że technika opa-
lania przynosi szereg korzyści dla drew-
na. Opalane deski są odporne na wilgoć, 

nia wysoką twardość powłoki oraz za-
bezpiecza jej powierzchnię przed wnika-
niem zabrudzeń m.in. po kawie, winie czy 
oleju. Choć produkt znajduje się w portfo-
lio od 2016 r., do tej pory był testowany 
w  laboratoriach klientów firmy w  opar- 

ciu o ich formulacje lakierów do drewna. 
– Wraz z  rosnącym zainteresowaniem 

naszą dyspersją Synexil AF 33 i coraz częściej 
pojawiającymi się zapytaniami o  zgodność 
z  normą IOS-MAT-0066, stosowaną przez 
IKEA, zdecydowaliśmy się na przygotowa-
nie własnych receptur transparentnych 
oraz pigmentowanych matowych lakierów 
do drewna. Dzisiaj możemy oficjalnie po-
twierdzić, że oferowany przez nas produkt 
spełnia standardy IKEA – mówi Damian 
Nowak, kierownik produktu w  Synthos. 
Specyfikacja normy IOS-MAT-0066 opisuje 

wymagania IKEA dotyczące powłok, zgod-
nie z którymi produkty nie mogą zawierać: 
niebezpiecznych substancji (w  tym metali 
ciężkich), substancji rakotwórczych i muta-
gennych, rozpuszczalników organicznych 
czy formaldehydu. Dodatkowo powłoki 
muszą cechować się odpornością na po-
zostawianie zabrudzeń oraz śladów np. po 
wodzie, tłuszczu, alkoholu czy kawie. 

Kolejnym ważnym czynnikiem jest 
również odporność na działanie podwyż-
szonej temperatury. 

– IKEA jest firmą, dla której zrówno-
ważony rozwój oraz wysoka jakość produk-
tów są niezwykle ważne i  słusznie oczekuje 
spełniania wysokich standardów również 
od swoich dostawców – wyjaśnia Barbara 
Chodacka, dyrektor Jednostki Biznesowej 
DAL (Dyspersje, Kleje, Lateksy). – Dlatego 
cieszymy się, że lakiery, które zostaną wypro-

dukowane na bazie dyspersji Synthos Synexil 
AF 33, będą w  stanie spełnić te wymagania. 
Dla nas jako firmy, która zgodnie z przyjętą 
strategią Evergreen dąży do tego, by do 2030 
roku wytwarzać 100 proc. produktów o zrów-
noważonym charakterze, jest to kolejny krok 
zbliżający do osiągnięcia tego celu. Konse-
kwentnie poszerzamy nasze portfolio o inno-
wacyjne rozwiązania oraz wprowadzamy do 
produkcji surowce o charakterze bio.

Inwestycją, która przyczyni się do 
wprowadzania do portfolio marki produk-
tów pochodzenia roślinnego, używanych do 
produkcji: farb, lakierów, mebli czy okien, 
jest budowana instalacja produkcyjna eko-
dyspersji i klejów. To kolejny krok Synthos 
w dążeniu do realizacji celów zrównoważo-
nego rozwoju, zgodnie z  przyjętą strategią 
Evergreen. Zakończenie budowy jest zapla-
nowane na 2023 r.   l                                       kafal

Produkty Perfect firmy Hesse to pełno-
wartościowa i  zrównoważona alterna-
tywa dla konwencjonalnych systemów 
lakierniczych 2K PUR. Warto wiedzieć, że 
rezygnacja z  systemów rozpuszczalniko-
wych na rzecz lakierów wodnych oznacza 
oszczędność do 1 kg CO2/m2 lakierowanej 
powierzchni. I  to z  zachowaniem równie 
wysokiego poziomu jakości.

Produkty tej serii to sprawdzone od 
wielu lat wyroby, stale uzupełniane o naj-
nowsze rozwiązania. Ta „rodzina ideal-
nych produktów” znakomicie wpisuje się 
w  zrównoważoną strategię firmy Hesse, 
która specjalizuje się w  wytwarzaniu wy-
sokiej jakości lakierów i bejcy. 

Poszczególne produkty zostały opty-
malnie dopasowane do siebie. Obróbka 
w  ramach systemu jest prosta i  wymaga 
użycia tylko jednego utwardzacza, a rezul-
tat charakteryzuje się optymalną odpor-
nością. Produkty otrzymały certyfikację 
trudnopalności zgodnie z regulacjami IMO 
i nową, europejską normą DIN EN 13501-1.

Użycie utwardzacza nie wymaga spe-
cjalnego szkolenia z  zakresu stosowania 
diizocyjanianu. Składnik utwardzacza jest 
zgodny z rozporządzeniem REACH, a sam 
produkt zapewnia bardzo niską zawartość 
monomerów NCO dla izocyjanianu po-
niżej 0,1 proc. (jest to wartość graniczna, 
która będzie obowiązywać w przyszłości).

Do rodziny produktów Perfect nale-
żą: Perfect-Fill, Perfect-Color, Perfect-Top 
oraz Perfect-Base.

Perfect-Fill to wypełniacz systemowy 
do kombinacji z  lakierem Perfect-Color, 
który zapewnia szeroki obszar zastosowań 
(w  tym także na intensywnie użytkowa-
nych powierzchniach, takich jak pomiesz-
czenia wilgotne) i  prostą obróbkę, dzięki 
czemu wykonawca ma do dyspozycji uni-
wersalny wypełniacz do kompletnego za-
kresu zabudowy wnętrz. 

Perfect-Color to szybkoschnący, przy-
jazny dla środowiska lakier barwny o zna-
komitej rozlewności, a jego przewagę moż-
na dostrzec zwłaszcza podczas suszenia 

wymuszonego. Dlatego można go efektyw-
nie stosować jako alternatywę o niskiej za-
wartości rozpuszczalnika do produkcji se-
ryjnej. Nawet elementy trudne w  obróbce 
można już następnego dnia po powlekaniu 
układać w stos lub kontynuować ich obrób-
kę. Lakier uzyskuje najwyższą odporność 
chemiczną i  mechaniczną, i  dzięki temu 
nadaje się do stosowania we wszystkich 
obszarach zabudowy wnętrz, w tym także 
w kuchni i łazience lub na drzwiach i w za-
budowie sklepowej. 

Perfect-Top to lakier warstwowy, któ-
ry jest znakomitym, uniwersalnym pro-
duktem zapewniającym dobre akcentowa-
nie rysunku podłoża i  klarowność barw. 
Dzięki niezwykłej odporności chemicznej 
i  mechanicznej można przy jego użyciu 
wytwarzać wysokojakościowe powłoki 
ochronne w  pełnym zakresie zabudowy 
wnętrz. Może także posłużyć do produk-
cji nieskrzypiących powłok na schodach 
drewnianych oraz lakierowania zabawek 
dla dzieci.

Czwartym członkiem rodziny jest 
Perfect-Base. Ten dobrze wypełniający 
podkład o  znakomitym akcentowaniu ry-
sunku drewna gwarantuje najlepszą me-
chaniczną i chemiczną odporność. Ponad-
to znakomicie podkreśla rysunek podłoża 
drewnianego. Perfect-Base nadaje się ide-

Dyspersja akrylowa Synthos Synexil AF 
33 jest przeznaczona do szerokich zasto-
sowań na podłożach drewnianych – głów-
nie w transparentnych oraz pigmentowa-
nych lakierach zabezpieczających meble. 
Dzięki swojej złożonej strukturze zapew-

trwała hydroalternatywa dla lakierów 2K-PUr
CheMIA | Zrównoważona, wodna alternatywa dla dwuskładnikowych lakierów PUR na bazie rozpuszczalnika

Asortyment produktów z serii Perfect opracowano 
z myślą o segmencie wodnych powłok dwuskładnikowych, 
które w kwestii obróbki i odporności odpowiadają 
poliuretanowym systemom lakierniczym.

Produkty serii Perfect to sprawdzone od wielu lat wyroby, stale uzupełniane o najnowsze rozwiązania.
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alnie do silnie obciążanych powierzchni 
oraz do gatunków drewna o  wysokiej za-
wartości substancji czynnych.

Produkty serii Perfect umożliwiają sto-
sowanie nowoczesnych, zrównoważonych 
procesów lakierniczych oraz zapewniają 
prostą i  bezpieczną obróbkę, a  powłoki 

uzyskane w ten sposób wykazują doskona-
łą odporność. Dzięki temu produkty Per-
fect są najlepszą, przyjazną dla środowiska 
alternatywą dla dotychczas stosowanych 
rozpuszczalnikowych systemów lakierni-
czych PUR.   l 

kafal

Wysokie standardy IKeA spełnione
nOrmy | Dyspersja Synthos Synexil AF 33

Niezależny instytut badawczy potwierdził, że dyspersja 
Synthos Synexil AF 33 spełnia wysokie wymagania 
normy IOS-MAT-0066 upowszechnionej i stosowanej 
m.in. przez IKEA.

Podłoga opalana ogniem
CiekaWOSTki | Opalane deski są odporne na wilgoć, wodę, ogień oraz gnicie i insekty

Połączenie ognia i drewna budzi naturalny sprzeciw. Jednak 
nie w przypadku techniki znanej już w starożytnej Japonii, 
czyli Shou Sugi Ban – obróbki termicznej drewnianych desek. 
Drewno uzyskane właśnie tą techniką zyskuje coraz większą 
popularność wśród projektantów i inwestorów.

Podłogi wykańczane w technice Shou Sugi Ban dają niepowtarzalny efekt.
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wodę, ogień oraz gnicie i  insekty. Może 
się także wydawać, że tak potraktowa-
ne drewno stanie się kruche i słabe. Nic 
bardziej mylnego. W  tym kontrolowa-
nym procesie dochodzi do wzmocnienia 
surowca, dzięki czemu stanie się on bar-

dziej wytrzymały.  Zdaniem wielu cedr 
jest najlepszym materiałem do tej tech-
niki, lecz z  równie dużym powodzeniem 
wykorzystuje się rodzimy dąb, sosnę czy 
drewno klonowe.   l
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