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LuxDecor to marka skupiająca nowoczesne, ekologiczne i łatwe
w stosowaniu produkty do dekoracji ochrony drewna. Ich podstawowe zalety to: wysoka jakość, oryginalna kolorystyka i wieloletnia
odporność na wszelkie czynniki zagrażające drewnu. Przy wykorzystaniu produktów marki LuxDecor można odnowić i na lata zabezpieczyć wszelkie konstrukcje drewniane wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń.
Właścicielem marki jest firma Unicell International, producent farb
i chemii budowlanej. Przedsiębiorstwo istnieje od 1998 roku. Od początku skutecznie i konsekwentnie buduje swoją pozycję w kraju
i za granicą. Od 2019 r. Unicell International jest częścią międzynarodowego koncernu Flugger Group, jednego z wiodących producentów farb i chemii budowlanej w Europie.
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Drewno to jeden z podstawowych materiałów stosowanych w budownictwie i dekoracji najbliższego
otoczenia. Decydując się na jego wykorzystanie
powinieneś wiedzieć, że to materiał organiczny,
który jest narażony na działanie różnych niesprzyjających czynników.
Czynniki zagrażające drewnu...

Zagrożenia biologiczne
Poza czynnikami atmosferycznymi drewno jest nieustannie narażone na ataki
biologiczne. Istnieje wiele organizmów, które pasożytują na tym surowcu.
1. Glony i grzyby
Do ich rozwoju potrzebne jest środowisko mocno wilgotne. Mają bardzo istotny
wpływ na pogorszenie wytrzymałości drewna, a docelowo na jego rozkład. Dodatkowo sprawiają, że zaatakowane elementy drewniane ulegają bardzo nieestetycznym przebarwieniom.
2. Bakterie
Te mikroorganizmy mogą bytować w środowisku tlenowym i beztlenowym. Do
swojego rozwoju potrzebują wilgoci. Większość bakterii atakujących drewno żywi
się celulozą, która jest jego podstawowym budulcem. Powoduje to ubytki w masie i próchnienie.
3. Owady
Istnieje cała grupa wyspecjalizowanych szkodników technicznych drewna. Są
w stanie doprowadzić do całkowitej degradacji surowca w bardzo krótkim czasie.
Zaatakowane drewno wymaga natychmiastowych działań.

Zagrożenia
atmosferyczne
Pogoda to jeden z podstawowych bodźców bezpośrednio wpływających drewno. Szalówka, meble
ogrodowe czy inne elementy architektury przydomowej są zazwyczaj wystawione na całoroczne
działania czynników atmosferycznych. Ma to niezwykle istotny wpływ na jego kondycję.
1. Wiatr
Częste podmuchy wiatru powodują zbyt szybkie
powierzchniowe wysychanie drewna. W dłuższej
perspektywie powoduje to pękanie i wykręcanie
się elementów drewnianych. Szczególnie jest to
zauważalne na większych powierzchniach.
2. Wilgotność
Drewno, ze względu na swoją strukturę, nieustannie chłonie i oddaje wilgoć. W następstwie tej
pracy kurczy się i pęcznieje. Nieustanny ruch osłabia je na poziomie komórkowym, co prowadzi do
pęknięć. Zbyt duża wilgotność sprzyja też rozwojowi grzybów i bakterii.
3. Promieniowanie słoneczne
Ciągła ekspozycja na słońce prowadzi do zmian
koloru drewna. Dodatkowo promieniowanie UV
osłabia też połączenia międzykomórkowe. Drewno staje się bardziej kruche i podatne na zniszczenie.
4. Temperatura
Temperatura otoczenia ma bezpośredni wpływ na
rozszerzalność każdej substancji. Drewno, jako
słaby przewodnik ciepła, szybko nagrzewa się na
zewnątrz. Różnica temperatur powoduje napięcia
międzykomórkowe. To prowadzi do powstawania
pęknięć i wykręcania się elementów.
5. Mróz
Zamarzanie i rozmarzanie zgromadzonej wewnątrz
drewna wody powoduje wyraźne osłabienie jego
struktury. Warto więc możliwie najlepiej zabezpieczyć je powierzchniowo przed chłonięciem wilgoci.
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Ochrona
i dekoracja
DREWNA
Impregnat do drewna
Produkt stworzony na bazie żywicy akrylowej przeznaczony do ochrony i dekoracji każdego rodzaju drewna
oraz materiałów drewnopodobnych. Wzbogacony
o naturalne woski zwiększa trwałość i wytrzymałość
impregnowanej powierzchni. Impregnat bardzo łatwo
rozprowadza się po malowanej powierzchni i nie kapie.
Nie zawiera rozpuszczalników, jest niepalny i bezzapachowy. Spełnia wymagania normy PN-EN71-3
„Bezpieczeństwo zabawek”.
4 Lata ochrony
Impregnat zapewnia pełną ochronę drewna przez
4 lata dzięki zawartości wosków odpychających wodę.
Polecany do malowania fasad budynków mieszkalnych i gospodarczych, elementów architektonicznych
(belki, filary, balustrady), programów ogrodowych
(altany, pergole, meble ogrodowe). Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Zawartość szlachetnych wosków

bezbarwny

biały

szary

grafit

jasny dąb

dąb

teak

Dodatek w postaci najwyższej jakości naturalnego
wosku sprawia, że zaimpregnowana powierzchnia
odpycha wodę. Poprzez odcięcie dopływu wody, produkt przeciwdziała rozwojowi pleśni i grzybów, zapobiega
butwieniu, dzięki czemu zwiększa żywotność drewna.

Polecany do wykonania
1-szej impregnacji
jodła

kasztan

cedr

mahoń

palisander

palisander
ciemny

heban

Impregnat do drewna sprawdzi się podczas zabezpieczania drewna po raz pierwszy. Głęboko wnika
w jego strukturę, gwarantując trwałość koloru oraz
powłoki. Bardzo łatwo się rozprowadza i nie kapie.
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DOŚWIADCZENIE
po łączone
z pasją
jedna
warstwa
impregnat do drewna ogrodowego • impregnat do drewna ogrodowego

Jednowarstwowa
impregnacja drewna
Impregnat LuxDecor garden to produkt do malowania
powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.
To najlepsze rozwiązanie do wszelkich elementów
drewnianej architektury ogrodowej.
Konsystencja żelu
Dzięki swojej konsystencji produkt idealnie sprawdza
się na powierzchniach pionowych – nie kapie, nie
ścieka, łatwo się rozprowadza.
Krótki czas realizacji
Jednowarstwowa impregnacja pozwala na znaczne
skrócenie czasu pracy.
Wodoodporny
Dzięki zawartości naturalnych wosków powłoka, jaką
daje Impregnat, jest odporna na działanie wody
i innych warunków atmosferycznych.

kasztan

orzech

mahoń

teak

palisander

szary

Gdzie stosować?
Impregnat LuxDecor garden jest przeznaczony
do malowania drewna grodowego na zewnątrz:
płotów, pergoli, altan, palisad, sztachet, domków
narzędziowych, placów zabaw, uśtawek i innych
elementów architektury ogrodowej. Szczególnie
polecany do malowania drewna nieoszlifowanego.

njord impregnat do drewna • njord impregnat do drewna • njord impregnat do drewna • njord wood paint • njord impregnat do drewna • njord impregnat do drewna

Njord
impregnat do drewna
Njord jest impregnatem o ekstremalnej odporności, przeznaczonym do dekoracyjnego-ochronnego malowania powierzchni drewnianych. Posiada właściwości hydrofobowe. Ekologiczny skład sprawia, że produkt spełnia wymagania
normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.

Idealny do wykończenia drewnianego domu

Impregnat Njord jest produktem ekologicznym - nie zawiera w swoim składzie
szkodliwych rozpuszczalników. Jego zapach jest delikatny i praktycznie niewyczuwalny. Dodatkowo charakteryzuje się doskonałym kryciem, bardzo dobrze
się rozprowadza nie pozostawiając smug.

Modne kolory inspirowane skandynawską naturą

Impregnat dostępny jest w 14 oryginalnych kolorach. Każde z wybarwień nasuwa
jednoznaczne skojarzenia z surowością i pięknem Skandynawii.

śnieg
północy

mglista
łąka

skalisty
brzeg

stado
reniferów

suszony
koper

wulkaniczna
plaża

bezchmurne
niebo

głębia
fiordów

zimowe
słońca

kawa
i cynamon

domek
rybaka

islandzka
dolina

łódź
wikingów

noc
polarna

najlepsze
po łączenie
impregnatu
i farby
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drewno
bez przebarwień

przed / po
Njord
grunt odcinający
Grunt odcinający Njord to bezbarwny, wodorozcieńczalny preparat polecany szczególnie do drewna
dębowego, jesionowego oraz egzotycznego. Rekomendowany do zastosowania pod jasne kolory impregnatów, emalii, lakierów, lakierobejc oraz bejc
marki LuxDecor.

Odnawianie drewnianej elewacji

Urok i piękno drewnianych domów to kwestie bezdyskusyjne. Dzięki produktom z serii LuxDecor Njord
masz pewność, że ściany zewnętrzne Twojego domu
będą piękne, ale też właściwie zabezpieczone.

Bez plam

Środek nałożony na drewno blokuje migrację tanin,
dzięki czemu skutecznie zapobiega żółknięciu i ciemnieniu pomalowanej powierzchni. Znacznie zmniejsza
ryzyko wystąpienia przebarwień.

Grunt odcinający Njord

Nanoś na drewno oczyszczone ze starych powłok malarskich. W ten
sposób wyrównasz chłonność całej powierzchni. I zabezpieczysz je przed
nieestetycznymi przebarwieniami.

Impregnat do drewna Njord

To produkt, który swoją kolorystyką nawiązuje do domów w Skandynawii.
Łączy najlepsze cechy farby (krycia i satynowa powłoka) i impregnatu
do drewna (odporność na warunki atmosferyczne, atak grzybów
i pleśni oraz wilgoć).

Dobry dla początkujących

Produkt jest gotowy do użytku, jego zastosowanie
poprawia przyczepność kolejnych warstw impregnatu oraz wyrównuje chłonność podłoża - co ułatwia
dalsze prace.
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lakierobejca do drewna • lakierobejca do drewna • lakierobejca do drewna

Zabezpiecza
i nadaje
po łysk

Gwarancja szybkiego postępu prac

Malowanie drewna przy wykorzystaniu lakierobejcy
gwarantuje szybki postęp prac, ponieważ drugą warstwę produktu można nakładać już po 30-45 minutach.
PAMIĘTAJ! Naniesienie większej ilości warstw zwiększa
połysk, ale zmniejsza przeźroczystość powłoki.

Kompleksowa ochrona

Produkt tworzy powłokę nawierzchniową, przez co doskonale zabezpiecza drewno i nadaje mu połysk. Barwi
i podkreśla naturalną fakturę drewna uwydatniając
rysunek słojów. Zabezpiecza przed promieniowaniem UV.

Lakierobejca
Wodorozcieńczalna, dekoracyjno-ochronna Lakierobejca do drewna
nie zawiera substancji szkodliwych ani agresywnych chemicznie.

bezbarwny

biały

szary

jasny dąb

dąb

cedr

sosna

teak

orzech

palisander

venge

czarny

mahoń

Ekologiczna, bezzapachowa formuła sprawia, że produkt spełnia
wymagania normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.
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lazura do drewna • lazura do drewna • lazura do drewna • lazura do drewna • lazura do drewna

Podkreśla
strukturę
drewna
Barwi i podkreśla słoje drewna

Produkt wnika w drewno, nadając mu kolor i tworząc
na powierzchni powłokę o satynowym połysku. Dodatkowo podkreśla fakturę i rysunek słojów. Dostępny
jest w szerokiej gamie naturalnych kolorów, dzięki
czemu znajduje wiele zastosowań.

Zawsze czyste meble ogrodowe

Powłoka, jaką Lazura tworzy na powierzchni drewna
zabezpiecza przed wnikaniem zabrudzeń, a tym
samym ułatwia czyszczenie oraz coroczną konserwację między sezonami.

Lazura do drewna
Lazura to wodorozcieńczalny produkt, przeznaczony
do dekoracyjno-ochronnego zabezpieczania drewna. Zapewnia odporność na działanie szkodliwych
warunków atmosferycznych.
Ekologiczna, bezzapachowa formuła sprawia, że produkt spełnia wymagania normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”.

bezbarwny

biały

szary

ciemny szary

sosna

złoty dąb

teak

czereśnia

merbau

mahoń

wenge

ciemny
orzech

palisander

czarny
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bejca dekoracyjna • bejca dekoracyjna • bejca dekoracyjna • bejca dekoracyjna

ideAlne
wykończenie
Barwi drewno i podkreśla usłojenie

Produkt bezwonny, ekonomiczny w użyciu i przyjazny dla środowiska.
Spełnia wymagania normy PN-EN 71-3 „bezpieczeństwo zabawek”.
Po wyschnięciu nadaje trwały, odporny na działanie promieni UV kolor.
Dostępny w 12 wersjach kolorystycznych.

Szerokie zastosowanie

Bejca do drewna polecana jest do mebli, okien, drzwi, boazerii i innych
elementów drewnianych. Może być używana samodzielnie lub jako
wstępna powłoka pod lakiery.

Bejca
Bejca do drewna to wodorozcieńczalny preparat, zawierający
dodatek dyspersji akrylowych. Stosuje się ją jako środek do
dekoracyjnego barwienia drewna wewnątrz pomieszczeń.
Podkreśla jego strukturę i usłojenie.

biały

jasny szary

popielaty

cedr

mahoń

ciemna
wiśnia

teak

dąb

orzech

ciemny
orzech

palisander

heban
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szpachlówka do drewna • szpachlówka do drewna • szpachlówka do drewna • szpachlówka do drewna

Uniwersalna
masa
naprawcza
Szpachlówka
do drewna
Szpachlówka do drewna służy do wypełnienia rys
i drobnych pęknięć powstałych na powierzchni
elementów drewnianych i drewnopochodnych
(meble, drzwi, podłogi, sklejki).

Trwała i elastyczna powłoka

Produkt bardzo łatwy w użyciu. Po wyschnięciu
tworzy bardzo trwałą i elastyczną powłokę, którą
można szlifować i lakierować.

Bezpieczna dla środowiska

Szpachlówka do drewna nie zawiera rozpuszczalników i innych środków szkodliwych i agresywnych chemicznie. Jest produktem bezpiecznym
dla użytkownika.

biała

świerk

sosna

jasna
sosna

ciemna
sosna

dąb
naturalny

jasny dąb

dąb

ciemny
dąb

palisander
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emalia akrylowa • emalia akrylowa • emalia akrylowa • emalia akrylowa

Emalia akrylowa
Uniwersalna wodorozcieńczalna emalia akrylowa do
malowania drewna, materiałów drewnopodobnych,
gipsu i betonu. Doskonale nadaje się do malowania
lamperii, boazerii, mebli, okien oraz drzwi wewnątrz
i na zewnątrz pomieszczeń.

Bezpieczeństwo domowników

Badania laboratoryjne dowodzą, że emalia akrylowa LuxDecor jest produktem
bezpiecznym dla użytkownika. Potwierdzeniem tego jest spełnianie warunków
normy PN-EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”. Oznacza to, że emalia może być
stosowana w każdym pomieszczeniu, nie wyłączając pokoju dziecka. Można
nią malować elementy, z którymi maluch ma bezpośrednią styczność: łóżeczka,
szafki, krzesełka, zabawki itp.

Szerokie zastosowanie

Produkt charakteryzuje się dobrym kryciem, przyczepnością do podłoża. Może
być stosowany również na powierzchnie metalowe – wystarczy je uprzednio
zagruntować farbą antykorozyjną.

Mat i połysk

Emalia akrylowa to bogactwo barw i możliwości. Dzięki tak szerokiej gamie kolorystycznej można aranżować wnętrza w dowolnym stylu. Emalia dostępna
jest w dwóch rodzajach powłoki: mat i połysk - to znacznie poszerza zakres jej
wykorzystania.

Modne kolory na lata
mat

śnieżna
biel

kość
słoniowa

waniliowy
krem

caffe
latte

hawańskie
cygaro

listek
herbaty

lawendowe
wzgórze

rózowy
słoń

wielki
błękit

listopadowe
niebo

górski
szczyt

absolutna
czerń

szampańska
zabawa

burza
piaskowa

orzechowy
las

gorąca
czekolada

dzikie
zioła

egipskie
słońce

czerwone
korale

poranna
mgła

cichy
zmierzch

hartowana
stal

czarny
diament

połysk

biały
kryształ
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przeciwogniowy impregnat do drewna • przeciwogniowy impregnat do drewna

Protektor
impregnat do drewna
konstrukcyjnego
Preparat przeznaczony do zabezpieczania drewna
konstrukcyjnego, więźby i innych elementów drewnianych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Polecany
jest jako podkład pod impregnaty dekoracyjne, lakiery
oraz lakierobejce.

Pełna ochrona i zabezpieczenie

Przedłuża żywotność drewna i chroni je przed działaniem warunków atmosferycznych i atakami biologicznymi. Zabezpiecza przed grzbami i owadami
domowymi.

Wysoka skuteczność

Impregnat jest bardzo wydajny i łatwy w stosowa
niu. Po naniesieniu głęboko wnika w drewno, tworząc
trwałą i skuteczną barierę ochronną. Dostępny jest
w formie gotowej do użycia oraz koncentratu 1:9. Do
wyboru w wersji bezbarwnej lub z barwnikiem kontrolnym. Nie posiada funkcji dekoracyjnej.

bezbarwny

palisander

zielony

Protektor
przeciwogniowy
impregnat do drewna
Preparat do zabezpieczania drewna budowlanego
przed ogniem. Gotowy do użytku. Przeznaczony do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
w przestrzeniach uniemożliwiających wymywanie.

Pełna ochrona i zabezpieczenie

Produkt dodatkowo chroni drewno przed atakami
biologicznymi. Głęboko wnika w strukturę, tworząc
trwałą i skuteczną barierę ochronną przed porostem
grzybów i owadami niszczącymi drewno.

Wysoka skuteczność

Impregnat jest bardzo wydajny i łatwy w stosowaniu.
Dostępny jest w wersji bezbarwnej lub z barwnikiem
kontrolnym. Nie posiada funkcji dekoracyjnej.

impregnat do drewna konstrukcyjnego • impregnat do drewna konstrukcyjnego

bezbarwny

palisander

brąz
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Dane techniczne

do 7 m2/l
do 20 m2/l na jedną
warstwę (w zależności
od rodzaju podłoża)

poj.

1 l, 3 l, 5 l, 10 l

przygotowanie podłoża

garden
impregnat

Njord
impregnat

płoty, domki, altanki,
pergole

lakierobejca

lazura

bejca

emalia

elewacje, wiaty, altany, meble, konstrukcje
płoty, meble, boazeria, ogrodowe, inne eleelementy architektury menty z drewna
drewnianej

altana, płoty, szalówka, drzwi, meble
ogrodowe, boazeria,
podbitka drewniana

meble, okna, drzwi,
boazeria

lamperia, boazeria,
meble, okna, drzwi

do 16 m2/l
na (jedną warstwę)

do 12 m2/l
(jedna warstwa)

do 16 m2/l na jedną
do 16 m2/l
warstwę (w zależności
od rodzaju podłoża)

do 14 m2/l na jedną
warstwę (w zależności
od rodzaju podłoża)

5 l, 10 l

0,75 l, 2,5 l, 5 l
0,75 l, 2,5 l (grunt)

0,2 l, 0,75 l,
2,5 l, 5 l

0,75 l, 2,5 l, 5 l

0,2 l, 0,75 l

0,4 l, 0,75 l

woda

woda

woda

woda

woda

woda

woda

powierzchnia powinna
być oczyszczona, odtłuszczona, bez zabrudzeń oraz starych
powłok farb i lakierów

powierzchnia powinna
być oczyszczona, odtłuszczona, bez zabrudzeń oraz starych
powłok farb i lakierów

drewno powinno być
zdrowe, suche (wilgotność max 15%), czyste,
odłuszczone i oszlifowane;

drewno powinno być
zdrowe, suche, oczyszczone, przeszlifowane,
zaimpregnowane
biobójczym impregnatem technicznym

drewno powinno być
zdrowe, suche, oczyszczone, przeszlifowane,
zaimpregnowane
biobójczym impregnatem technicznym

powierzchnia powinna
być gładka, czysta
i sucha, bez zabrudzeń
oraz starych powłok
farb i lakierów

powierzchnia powinna
być stabilna, mocna
i sucha; stare powłoki
malarskie należy
usunąć;
przed malowaniem
podłoże należy
dokładnie przeszlifować i wyczyścić,
a następnie
odtłuścić i wysuszyć

Njord grunt

do 10 m2/l (grunt)

zalecane zastosowanie
Njord grunt odcinający
w przypadku aplikacji
impregnatu

> 6°C

10 - 25°C

10 - 30°C

10 - 25°C

10 - 35°C

5 - 30°C

5 - 30°C

pędzel
wałek

pędzel

pędzel

pędzel
wałek gąbka
natrysk

pędzel
wałek

pędzel
gąbka

pędzel z miękkim
włosiem

1h

2h

ok. 2 h
1 h (grunt)

45 min

1h

1-2 h

2h

druga
schnięcie
warstwa całkowice

1-2h

1-2 h

po ok. 4 h
po ok. 1 h (grunt)

30 - 45 min

po ok. 1 h

1-2 h

po 4 h

12 - 24 h

8h

ok. 24 h

48 h

po ok. 12 h

12 h

24 h

ilość
warstw

2

1-2

2 (3 w przypadku
jasnych kolorów)

2

1-2

1-2

2 (3 w przypadku
jasnych kolorów)

produkt przeznaczony
wyłacznie do ochrony
i dekoracji powierzchni pionowych

na drewno niemalowane zastosuj impregnat konstrukcyjny
PRIMACOL Protector

produkt przeznaczony
wyłacznie do ochrony
i dekoracji powierzchni
pionowych

większa ilość warstw
zwiększa połysk
i intensywność koloru,
lecz zmniejsza przezroczystość powłoki

wersja bezbarwna nie
posiada ochrony przed
promieniami UV,
dlatego powinna być
stosowana jedynie
wewnątrz pomieszczeń

pamiętaj aby zabezpieczyć powierzchnię
lakierem akrylowym
do drewna

należy stosować wyłącznie narzędzia
przeznaczone do
produktów akrylowych

wskazówki

temp. narzędzia schnięcie
stosodotykowe
wania

Bejca, impregnat a może olej do drewna?
Każdy z produktów marki LuxDecor ma swoją specyfikę i jest
przeznaczony do konkretnych zastosowań. Zastanów się, jaki
efekt chcesz uzyskać, a my dostarczymy właściwe rozwiązanie.

fasady, filary, belki,
balustrady, pergole,
płoty

wydajność

stwórz idealne miejsce • stwórz idealne miejsce • stwórz idealne miejsce • stwórz idealne miejsce •

Wybierz najlepszy produkt

impregnat

przeznaczenie

LuxDecor to marka skupiająca ekologiczne, wodorozcieńczalne
produkty do impregnacji, ochrony i dekoracji drewna. Przy ich
wykorzystaniu można odnowić i na lata zabezpieczyć wszystkie
elementy drewniane w domu i ogrodzie.
nazwa

stw�rz
idealne
miejsce

Impregnaty i farby na bazie wody
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drewno
ochrona
impregnacja
olej
ekologia
na zewnątrz
do wnętrz
ogród
trwałość
kolory
dom
natura
LuxDecor
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