
1

moridlá, laky
oleje, farby

KATALÓG



2

O B S A H
1.  M A PATINY NA DREVO  5

Moridlá na drevo na vodnej báze 
TABUĽKA - zoznam moridiel  4
Zvýraznenie kresby dreva 

- Vodné moridlo 6
 - Antické vodné moridlo 6
 - Špeciálne moridlo 35  6
 - Moridlo na drevo, nábytok a podlahy 6 

- Parketové moridlo 6  
- Vonkajšie vodné moridlo; Lazúra 6

Koncentrát na vodnej báze
 - vodný farbiaci koncentrát KLW 6

Moridlá na drevo na báze rozpúšťadiel

Podčiarknutie a posilnenie kresby dreva
 - moridlo Nitro 7
 - pastelové moridlo                       7
	 -	antické	rozpúšťadlové	moridlo					 													7
 - moridlo Bydgoska                           7
 - špeciálne moridlo 37 7
 
Zarovnanie kresby dreva 

-	Rozpúšťadlové	moridlo		 7 
- alkoholové moridlo 7

Patiny a špeciálne efekty na drevo 

Starnutie povrchu dreva 
- Patina	v	rozpúšťadlová		 8

 - Moridlo	Patina	Special																			 				8
	 -	Moridlo	špeciálne	prírodný	dub	 8
	 -	Prostriedok	na	starnutie	dreva		 8
	 -	Lieh	na	drevo	s	efektom	patiny	 8

2.  LAKY NA DREVO A MDF  9

Laky na vodnej báze

Viacvrstvové 
- Solak Hydro Plus LW     10

 - Solak Hydro Plus LWO     10
 - Solak Hydro Plus LWR            10
 - Solak Hydro Plus LWY                   10
 - Solak Hydro Plus LWUV 10

Základné
 - Solak Hydro Plus LWP - uzly, triesloviny  10

Vodné emaily 
- Solak Hydro Plus LWY - farba  11

Vrchný - vonkajší 
- Hydrolak  11

 - Dekoratívne moridlo na drevo 11

Laky na báze nitrocelulózy

Viacvrstvové
 - Solak NC 3525  13
 - Solak NC 3525 - so zvýšenou viskozitou         13
 - Solák NS-2/22                             13 
	 -	Solak	NC	biela	3038	-	super	biela						 								13
 - Solak NC Pastel Biela NS-110                  13
 - Solak NC Pastel, Solak NC Premium            13
 - Solak Metalik  13
 - Lakomoridlo 13

  

Základný
 - Solak NC Primer  13

Koncentráty 
 - Solak NC SLN  13
 - Solak NC SLN-P  13

Laky na báze polyuretánu 

Vrchný 2K
 - Solak PUR-N Standard bezfarebný a biely 14
 -	Solak	PUR-N	Plus	nežltnúce	 14

Základné
 - Solak PUR-P Standard bezfarebný a biely  14

Farby na báze akrylu 

Akryl, základný náter
 - Izolátor Solak 14 

2K viacvrstvové
 - Solak AC, Solak AC Ultramat 14 

- Solak AKRYL Schody 14

Koncentráty do lakov 
 - Koncentrát pre riedenie lakov  

 UKB-R 14



3

3.  OLEJE NA DREVO  16

 - Olej na pracovné dosky  17
 - Tvrdý olej na nábytok 17
 - Olej na podlahy NANO  17
	 -	Koncentrát	na	čistenie	naolejovaného	dreva		 17
 - Sada na opravu                            17
 - Súprava na úpravu  17

4. PRODUKTY PRE VEĽKÉ PLOCHY,
 PODLAHY A STENY 18
 

- Moridlo na parkety                          19
 - Moridlo na drevo, nábytok a podlahy          19
 - Olej na podlahy NANO                       19
 - Lak Solak AKRYL Schody                     19
 - Lak Solak PUR Parkety 2K 19

5.  PRODUKTY NA VONKAJŠIE POUŽITIE  20
 

- Vonkajšie moridlo od vodné              21
 - Hydrochron                            21
 - Hydrolak                               21
 - Lazúra   21
	 -	PALETA		ODTIEŇOV	Hydrolak		 21

6.  RIEDIDLÁ A VÝROBKY 
  DOPLNKOVÝ 22

Riedidlá
 - Riedidlo RS-1                               23
 - Riedidlo RC-01                               23
 - Riedidlo RS-PUR                              23
 - Riedidlo RS-P 23

Rozjasňovač
	 -	Rozjasňovač	na	moridlá	 23
 
Odstraňovače 

-	Odstraňovač	Z-10																				 									23
	 -	Odstraňovač	Z-11																			 										23
	 -	Odstraňovač	Z-17																			 										23
	 -	Odstraňovač	Z-20	 23

Koncentráty
 - KLWvodný farbiaci koncentrát                  23
 - UKB-R riediaci koncentrát na farbenie 23

Korektor 
- Korektor na moridlá  23

7.  ODPORÚČAME VODNÉ PRODUKTY
A OLEJE A VZORKOVNÍKY ODTIEŇOV 24

	 -	Solak	Hydro	Plus	LWO	2/18	 
 bezfarebný lak  25

 - Solak Hydro Plus LWY-25/22  
 bezfarebný lak satén 26

 - Solak Hydro Plus LWY-24/20 – farba  27
 - Moridlo na drevo, nábytok a podlahy
	 	 +	VZORKOVNÍK	ODTIEŇOV		 28
 - Moridlo na parkety  

	 +	VZORKOVNÍK	ODTIEŇOV		 28
 - Antik – vodné moridlo 
	 	 +	VZORKOVNÍK	ODTIEŇOV		 29
 - Tvrdý olej na pracovné dosky  30
 - Tvrdý olej na nábytok  

	 +	VZORKOVNÍK	ODTIEŇOV		 31
 - Tvrdý olej na podlahy NANO  32
	 -	VZORKOVNÍK	ODTIEŇOV	Pastelové	moridlo		 33
	 -	VZORKOVNÍK	ODTIEŇOV	BPA	a	BN	jaseň		 34
	 -	VZORKOVNÍK	ODTIEŇOV	Nitro	moridlo	dub	 35



44

TABUĽKA - SÚHRN MORIDIEL

Legenda:
- nedoporučuje sa, + možný, ++ dobrý účinok, +++ veľmi dobrý účinok

Druhy dreva Efekt Spôsob aplikácie Doba schnutia Na báze
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Moridlo vodné + ++ +++ + ++ - ++ +++ + 4-5 h vody

Antické vodné moridlo + ++ +++ +++ - + +++ +++ +++ 4-5 h vody

Špeciálne moridlo 35 + +++ + +++ - ++ +++ + +++ 5 h vody

Moridlo na drevo +++ +++ +++ +++ - +++ +++ ++ +++ 4-5 h vody

Parketové moridlo +++ +++ +++ +++ - +++ + ++ +++ 4-5 h vody

Bejca zewnętrzna wodna +++ + ++ ++ + +++ ++ ++ ++ 4-5 h vody

Moridlo Nitro   +++  +++  + +++ - ++ + + +++ 10-15 min 	rozpúšťadla

Pastelové moridlo   +++  +++ + +++ - ++ + + +++ 15 min 	rozpúšťadla

Antické rozpúšťadlové moridlo   +++  +++ + +++ - ++ - + +++ 15 min 	rozpúšťadla

Moridlo Bydgoska   +++  +++ + +++ - ++  +++ + +++ 10-15 min 	rozpúšťadla

Špeciálne moridlo 37    +++  +++ + ++ - ++  +++ + +++ ok 30 min 	rozpúšťadla

Rozpúšťadlové moridlo + + +++ - +++ - +++ - - 5 min 	rozpúšťadla

Alkoholové moridlo + + +++ - +++ - +++ - - 5 min 	rozpúšťadla
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Moridlá a Patiny

na drevo

5
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ZVÝRAZŇUJE KRESBU DREVA

Moridlo vodné Antické vodné moridlo* Špeciálna moridlo 35
Výhody: zloženie zložiek lazúry dodáva farbeniu 
akúsi hodvábnosť, neobsahuje rozpúšťadlá - šetrné k 
životnému prostrediu
Použitie: v interiéri, akýkoľvek druh masívneho dreva
Aplikácia: striekanie, štetec, tampón, ponorením
Doba schnutia: 5 hodín
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 2L, 10L, 20L, 190L

Výhody: zabezpečuje homogénne morenie v priere-
zoch a pozdĺžnych rezoch dreva, neobsahuje rozpúšťa-
dlá - ekologický, rustikálny efekt
Použitie: v interiéri, odporúčané na dub a jaseň, mo-
žno farbiť buk, borovicu a jelšu
Aplikácia: striekaním, štetcom, tampónom, máčaním, 
ponorením
Doba schnutia: 5 hodín
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie:  2L, 10L, 20L, 190L

Výhody: vyznačuje sa veľmi dobrou tekutosťou a ja-
sným zosilnením kresby dreva, čo dodáva farebnému 
povrchu rustikálny efekt
Použitie: odporúča sa najmä na morenie pórovitého 
dreva, napríklad dubu a jaseňa, kde sa požaduje efekt 
so zvýraznenou štruktúrou dreva
Aplikácia: pneumatický, hydrodynamický nástrek, 
štetec, tampón
Doba schnutia: 5 hodín
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 1L, 5L, 20L  

Výhody: tenký náter odolný voči hubám a riasam, vy-
soká odolnosť voči UV žiareniu, zdôrazňujúci kresbu 
dreva, dobrá tekutosť a penetrácia dreva
Použitie: nábytok a záhradná architektúra určená na 
sezónne vystavenie vonkajším podmienkam
Aplikácia: striekaním, štetcom, máčaním
Doba schnutia: 5 hodín
Výdatnosť: 6-10 m2 z 1L
Balenie: 2L, 10L, 20L

Výhody: Lazúra na drevo je univerzálna a ľahko sa 
nanáša. Vysoká odolnosť výrobkov voči svetlu, neu-
trálny zápach. Jasne zvýrazňuje štruktúru dreva, bez 
efektu „krvácania”, ako pod vodouriediteľným lakom, 
tak aj rozpúštadlovým
Použitie: na farbenie veľkých plôch, napr. podláh, par-
kiet, schodísk v interiéroch 
Aplikácia: štetec, valček, tampón 
Doba schnutia: 5 hodín
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 1L, 5L, 20L  

Vonkajšie vodné moridlo

Dekoratívne moridlo na drevoMoridlo na parkety

Moridlo na drevo, nábytok a podlahy

Moridlá a Koncentráty na vodnej báze

KONCENTRÁT NA VODNEJ BÁZE

Výhody: je to produkt na báze vody, pigmentov a obo-
hacujúcich látok. V kombinácii s lakom na vodnej báze 
dáva homogénnu farbu, ktorá vyrovnáva štruktúru 
dreva. Vyznačuje sa dobrou odolnosťou voči svetlu 
(v interiéri). Neobsahuje rozpúšťadlá, neuvoľňuje 
formaldehyd
Použitie: v interiéri
Aplikácia a výdatnosť: kompatibilná s aplikáciou po-
užitého vodou riediteľného laku 
Doba schnutia: sušte pri teplote v súlade s odporúča-
nou teplotou použitého laku na vodnej báze
Balenie: 0,5L, 2,5L, 10L

KLW vodný farbiaci koncentrát

* pozri vzorové farby - strana 29
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ZDÔRAZŇOVANIE A POSILŇOVANIE KRESBY DREVA

Moridlo Nitro* Pastelové moridlo** Antické moridlo rozpúšťadlové 

Moridlo špeciálne 37

Moridlo alkoholové

Moridlo rozpúšťadlovéMoridlo Bydgoska

Výhody: krátky čas schnutia, jednoduchá aplikácia, 
veľmi dobrý rozliv a farebná jednotnosť, rustikálny 
efekt
Použitie: v interiéri, odporúčané pre dub, borovicu a 
jaseň
Aplikácia: striekanie, štetec, tampón - s utieraním 
alebo bez, podľa očakávaného efektu
Doba schnutia: 15 min.
Výdatnosť: 10-15 m2 z 1L 
Balenie: 0,5L, 2L, 10L, 30L, 190L

Výhody: módne farby vrátane širokej škály farieb roz-
bitých (v rôznej miere) s bielou.
Použitie: v interiéri, všetky druhy dreva
Aplikácia: striekaním so stieraním alebo bez utierania, 
v závislosti od očakávaného účinku
Doba schnutia: 15-30 min.
Výdatnosť: 10 m2 s 1L
Balenie: 0,5L, 2,5L, 10L

Výhody: neprekrýva sa - špeciálne prispôsobená doba 
schnutia umožňuje pokrytie veľkých plôch, napr. Effect 
rustikálny - jasne zdôrazňuje kontrast medzi bielou a 
jadrom dreva
Použitie: v interiéri, všetky druhy dreva
Aplikácia: Striekanie, štetec, tampón
Doba schnutia: 2 hodiny
Výdatnosť: 0-15 m2 z 1L
Balenie: 2L, 10L, 30L, 190L

Výhody: ide o výrobok, ktorý spĺňa požiadavky EÚ 
týkajúce sa emisií prchavých organických zlúčenín. 
Vyznačuje sa miernou dobou schnutia a veľmi dobrou 
tekutosťou. Táto škvrna dokonale zmáča povrchy a 
vytvára rovnomerné zafarbenie bez škvŕn. Má dobrú 
odolnosť na svetlo (v interiéri)
Použitie: v interiéri, dub, buk, jelša, borovica a breza
Aplikácia: striekaním, valčekom, štetcom alebo po-
norením
Doba schnutia: cca 30 min.
Výdatnosť: 10-15 m2 z 1L
Balenie: 2L, 10L, 30L, 190L

Výhody: vysoká transparentnosť a farebná čistota, 
veľmi krátky čas schnutia
Použitie: v interiéri, odporúčané na buk, jelša, breza
Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: 5 min. pre MR, 15 min. pre MA
Výdatnosť: 10-15 m2 z 1L
Balenie: 2L, 10L, 30L, 190L

Výhody: jednoduchá aplikácia, veľmi dobrá tekutosť a 
farebná jednotnosť, rustikálny efekt Použitie: v interi-
éri, odporúčané pre dub, borovicu a jaseň 
Aplikácia: striekanie, štetec, tampón - s utieraním ale-
bo bez, podľa očakávaného efektu 
Doba schnutia: 15 min. 
Výdatnosť: 10-15 m2 z 1L 
Balenie: 10L, 30L, 190L

na báze rozpúšťadla

VYROVNÁVA POVRCH DREVA
*  pozri vzorové farby - strana 35 ** pozri vzorové farby - strana 33
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POVRCHOVÉ STARNUTIE DREVA

Rozpúšťadlová Patina Rozpúšťadlová patina špeciál Špeciálne moridlo prírodný dub
Výhody: zostáva v drážkach a vybraniach nábyt-
kových prvkov, čo spôsobuje starnutie, dostupné v 
ľahko obrusiteľnej a oteru odolnej verzii, tiež v zlatej 
a striebornej farbe, dobrá zmáčavosť a priľnavosť k 
podkladu
Použitie: v interiéri, všetky druhy dreva
Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: 20 min.
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L 
Balenia: 1L, 2,5L, 5L, 20L

Výhody: navrhnutý na získanie decape efektu na no-
vých lakových náteroch - zostáva len v póroch dreva, 
dáva zreteľný efekt jeho starnutia, bielenia, dobrej 
zmáčavosti a priľnavosti k podkladu
Použitie: interiér, drevo s jasnými pórmi, napr.dub, 
jaseň
Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: 10 min.
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie:  1L, 2,5L, 5L, 20L

Výhody: umožňuje zachovať efekt prírodného dreva 
(spôsobuje, že lak nanesený na lazúru nestmavuje 
prirodzenú farbu dreva a vytvára dojem surového 
povrchu). Odporúča sa použiť s lakom Solak AC UL-
TRAMAT
Použitie: interiér, dub, jaseň
Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: 15 min.
Výdatnosť: 10-15 m2 z 1L
Balenie: 2L, 10L, 30L

Výhody: lakovaným povrchom dodáva vzhľad starého 
dreva s efektom patiny
Použitie: v interiéri, na dubové, borovicové a jase-
ňové drevené prvky a prvky na báze dreva. Vhodné 
na starnutie veľkých plôch ako sú parkety a podlahy. 
Reaguje s látkami obsiahnutými v dreve, čím získava 
originálne, jedinečné farby
Aplikácia: štetcom, valčekom
Doba schnutia: 2 hodiny
Výdatnosť:10-15 m2 z 1L 
Balenie: 0,5L, 2L, 10L, 30L

Výhody: Dodáva povrchom vzhľad prirodzene sta-
rého, zvetraného dreva
Použitie: v interiéri, na dubové, jaseňové drevené 
prvky a prvky na báze dreva - produkt je ideálny na 
starnutie veľkých plôch, ako sú parkety a podlahy. 
Reaguje s látkami obsiahnutými v dreve, čím získava 
originálne, jedinečné farby
Aplikácia: striekaním, štetcom, valčekom
Doba schnutia: 30-40 min.
Výdatnosť: 10-15 m2 z 1L
Balenie: 0,5L, 2L, 30L

Lieh na drevo s efektom patinyZostarnutie dreva

Patiny a špeciálne efekty na drevo na báze rozpúšťadla
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Laky  
na drevo  
a na MDF

9



10

Výhody: je to akrylový lak s tixotropnými vlastno-
sťami. Vyznačuje sa krátkou dobou schnutia a veľmi 
dobrou priľnavosťou k podkladu 
Použitie: v interiéri, všetky druhy dreva
Použitie: pneumatické, hydrodynamické alebo elek-
trostatické striekanie
Doba schnutia: cca 2 hodiny
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie:
5kg, 20kg, 1000kg / białe: 5,5kg; 22kg; 1100kg

Výhody: viacvrstvový lak na vodnej báze. Vyznačuje 
sa veľmi dobrou výplňou podkladu, čo zabezpečuje es-
tetický a vyhovujúci výsledný efekt finálneho náteru
Použitie: na drevené prvky na báze dreva vo vnútri 
miestností
Použitie: pneumatické, hydrodynamické alebo elektro-
statické striekanie
Doba schnutia: cca 2 hodiny
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie:  
5kg, 20kg, 1000kg / białe: 5,5kg; 22kg; 1100kg

Výhody: je to akrylový lak s tixotropnými vlastnosťami. 
Vyznačuje sa krátkou dobou schnutia a veľmi dobrou 
priľnavosťou k podkladu 
Použitie: na dekoratívne a ochranné nátery drevených 
a drevených povrchov v interiéri
Použitie: pneumatické, hydrodynamické striekanie
alebo elektrostatický a štetec
Doba schnutia: cca 2 hodiny
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 5kg, 20kg, 1000kg

Výhody: rodina lakov na báze polyuretánovej 
disperzie na vodnej báze, vytvrdzovaná UV žia-
rením. Tento spôsob vytvrdzovania dáva výrobku 
veľmi dobrú chemickú a mechanickú odolnosť
Použitie: na lakovanie drevených prvkov na báze 
dreva vo vnútri miestností, ako je nábytok a dvere
Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: cca 2 hodiny
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 5kg, 20kg, 1000kg

Výhody: vodouriediteľný číry akrylový lak so saténo-
vým povrchom, pre mnoho aplikácií.
Použitie: na dekoratívne a ochranné nátery mnohých 
typov vnútorných povrchov
Aplikácia: štetcom, valčekom, striekaním
Doba schnutia: 4 hodiny
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 5kg, 20kg, 1000kg

VIACVRSTVOVÉ

Laky na báze vody

Solak Hydro Plus LW Solak Hydro Plus LWO Solak Hydro Plus LWR

Solak Hydro Plus LWUVSolak Hydro Plus LWY

ZÁKLADNÉ

Výhody: špecializované, podkladové, biele vodou rie-
diteľné laky - odporúčané najmä na lakovanie borovi-
cového dreva, smrekového dreva obsahujúceho hrče, 
alebo dubového dreva s obsahom trieslovín
Použitie: v interiéri
Aplikácia: pneumatické, hydrodynamické striekanie, 
štetec
Doba schnutia: cca 2 hodiny
Výdatnosť: 10-15 m2 z 1L 
Balenie: 5kg, 20kg, 1000kg / 
biela: 5,5kg; 22kg; 1100kg

Solak Hydro Plus LWP -  uzly, triesloviny
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Výhody: vodou riediteľná akrylová farba pre mnohé 
aplikácie, ktorá vykazuje veľmi dobrú priľnavosť 
okrem iného na: drevo, keramiku, kov, sklo a plasty
Použitie: dekoratívne a ochranné
maľovanie mnohých druhov povrchov
v interiéri a exteriéri
Aplikácia: štetcom, valčekom, striekaním
Doba schnutia: cca 2 hodiny
Výdatnosť: 10 - 12 m2 z 1L
Balenie: 5kg, 20kg, 1000kg

VODNÉ EMAILY

Solak Hydro Plus LWY - farba

Hydrolak*

Dekoratívne lazúra na drevo
Výhody: kvalitné, flexibilné nátery (bezfarebné 
aj farebné) s viditeľnou kresbou dreva, odolné 
voči biodegradácii a meniacim sa poveter-
nostným podmienkam. Použitie: nábytok a 
záhradná architektúra vystavená vonkajším 
poveternostným vplyvom. Aplikácia: štetcom, 
striekaním, valčekom. Doba schnutia: zaschnu-
tie proti prachu: 40 min.,
Prebrúsenie: 4 h, stohovanie: 24 h

Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L

Balenie: 0,9L, 5L, 20L

* pozri vzorové farby - strana 21

VRCHNÉ - EXTERIÉR

Certifikát		
PN-EN  71-3

V SúLADE S NORMOU 

Certifikát		
PN-EN  71-3

V SúLADE S NORMOU 
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Laky na báze nitrocelulózy

VIACVRSTVOVÉ

Solak NC 3525

Solak NC 5525 - so zvýšenou viskozitou

Solak NS-2/22 Solak NC Biela 3038

Výhody: krátky čas schnutia, veľmi dobrá priľnavosť  
a výplň podkladu, dobrá náchylnosť na brúsenie
Použitie: na lakovanie drevených a drevených prvkov 
interiérového dizajnu. Stupeň lesku: vysoký lesk, 
lesk, pololesk, pololesk, mat. Aplikácia: striekaním, 
štetcom, liatím
Doba schnutia: zaschnutie proti prachu: 15 minút, 
brúsiteľnosť: 40 minút., stohovanie: 3 hod
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 1L, 2,5L, 5L, 20L, 200L

Výhody: ide o nitrocelulózový bezfarebný viacvrstvový 
lak. Je to produkt, ktorý sa vyznačuje rýchlym schnutím 
a jednoduchou aplikáciou
Použitie: v interiéri, akýkoľvek druh masívneho dreva
Aplikácia: striekanie 
Doba schnutia: suchý na dotyk: 15 min.; prebrúsenie: 
asi 40 minút; stohovanie: asi 3 hodiny
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 1L; 2,5L; 5L; 20L; 200L

Výhody: biele, krycie laky, krátky čas schnutia, veľmi 
dobrá priľnavosť a náchylnosť na brúsenie 
Použitie: na lakovanie drevených a drevených prvkov 
interiérového dizajnu, ako sú: nábytok, stenové panely, 
drevené obklady, dokončovacie materiály
Stupeň lesku: lesk, pololesk, polomat, mat
Aplikácia: striekaním, liatím
Doba schnutia: zaschnutie proti prachu: 15 min. brúsi-
teľnosť: 40 min., stohovanie: 3 hod
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 1L; 2,5L; 5L; 20L

Výhody: metalický efekt, polotransparentné morenie 
alebo morenie prekrývajúce kresbu dreva, aj so za-
ujímavými „iskrivými“ efektmi
Použitie: na farbenie a súčasné lakovanie drevených  
a drevených prvkov interiérového dizajnu
Stupeň lesku: vysoký lesk, lesk, pololesk, polomat, 
mat
Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: zaschnutie: 15 min.; brúsiteľnosť:  
40-50 min.; stohovanie: 3 hod
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L 
Balenie: 2,5L, 5L, 20L

Solak Metalic
Výhody: dostupné vo farbách RAL a NCS, vytvára 
zaujímavú formu morenia s prekrytým vzorom dreva, 
vďaka čomu umožňuje zamaskovať nedokonalosti 
podkladu. Použitie: na farbenie a súčasné lakovanie 
drevených a drevených prvkov interiérového dizajnu
Stupeň lesku: lesk, polomat, mat. Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: zaschnutie: 15 min.; brúsiteľnosť: 30-
40 min.; stohovanie: 3-5 hodín 
Výdatnosť: 10-12 m2 z L 
Balenie:  
Pastel: 1L, 2,5L, 5L, 20L 
Prémiové: 1Kg, 2,5Kg, 5Kg, 20Kg

Výhody: biely lak na báze nitrocelulózy, organických 
rozpúšťadiel a pomocných látok. Vyznačuje sa krátkou 
dobou schnutia, veľmi dobrou priľnavosťou a oterom
Použitie: na priemyselné a polopriemyselné lakovanie 
bežne používaných druhov dreva a prvkov zariadení 
na báze dreva v interiéroch
Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: 15 min.
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 1L, 5L, 20L, 200L

Solak NC Pastel, Solak NC PremiumSolak NC Pastel Biela NS-110

SUPER BIELA
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Lakové moridlo
Výhody: zaujímavá forma morenia s krytým alebo po-
lopriehľadným vzorom dreva
Použitie: na farbenie a súčasné lakovanie drevených a 
drevených prvkov interiérového dizajnu
Stupeň lesku: vysoký lesk, lesk, pololesk, polomat, 
mat
Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: zaschnutie: 15 min.; brúsiteľnosť: 40-
50 min.; stohovanie: 3 hod
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 2,5L, 5L, 20L

KONCENTRÁTY

Solak NC SLN 
Výhody: ide o koncentrovaný lak na báze nitrocelu-
lózy, organických rozpúšťadiel a pomocných látok. 
Vyznačuje sa krátkou dobou schnutia a veľmi dobrou 
priľnavosťou
Použitie: Lak dokonale vyplní podklad, čím zabezpečí 
hladkosť vrchného náteru. Má výbornú náchylnosť na 
brúsenie. Na vnútorné drevo
Aplikácia: striekaním, štetcom,  liatím
Doba schnutia: 15 min.
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 400L

ZÁKLADNÝ

Solak NC Primer

Solak NC SLN-P  

Výhody: dokonale vypĺňa podklad, zaisťuje hladkosť 
vrchného náteru, veľmi dobrá náchylnosť na brúsenie
Použitie: na základné lakovanie drevených a dreve-
ných prvkov interiérového dizajnu
Aplikácia: striekaním, štetcom,  liatím
Doba schnutia:
Suché proti prachu: 10 min.
brúsiteľnosť: 25-30 min.
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 1L; 2,5L; 5L; 20L; 200L 

Výhody: je to koncentrovaný základný náter na báze 
nitrocelulózy, organických rozpúšťadiel a pomocných 
látok. Vyznačuje sa krátkou dobou schnutia a veľmi 
dobrou priľnavosťou

Použitie: Lak dokonale vyplní podklad, čím zabezpečí 
hladkosť vrchného náteru. Má výbornú náchylnosť na 
brúsenie. Na vnútorné drevo

Aplikácia: pneumatickým alebo hydrodynamickým 
striekaním, štetcom, liatím

Doba schnutia: 15 min.

Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L 
Balenie: 400L
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Laky na báze polyuretánu a akrylu, koncentráty

VRCHNÉ 2K ZÁKLADNÝ AKRYL, ZÁKLAD

VIACVRSTVOVÉ 2K KONCENTRÁTY DO LAKOV 

Solak PUR-N Standard - bezfarebný a biely

Solak PUR-N Plus - nežltne

Solak PUR-P Standard - bezfarebný a biely Izolátor Solak

Výhody: vytvára hodvábny povlak na dotyk s vyni-
kajúcou tvrdosťou, krátkym časom schnutia a dobrou 
tekutosťou. Tužidlo Solur PUR001 (100/50)
Použitie: na lakovanie drevených a drevených prvkov 
interiérového dizajnu, ako sú: stoličky, nábytok, obkla-
dy a dvere. Stupeň lesku: lesk-60, pololesk-30, polo-
mat-20, mat-10. Aplikácia: striekaním, polievaním
Doba schnutia: zaschnutie proti prachu: 10-20 min.
Úplné vytvrdnutie: 4-5 hodín
Výdatnosť:  8-10 m2 z 1L,                         
Balenie: 20L

Výhody: veľmi dobrá náchylnosť na brúsenie a tvrdo-
sť. Tužidlo Solur PUR001 (100/50)
Použitie: na základné lakovanie drevených a prvkov 
na báze dreva interiérového dizajnu
Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: suché proti prachu: 15 min.
strojové brúsenie: 8-12 h

Výdatnosť:  6-8 m2 z 1L

Balenie: 20L

Výhody: špecializovaný lak tvoriaci tesnú izolačnú 
vrstvu, odolný voči UV žiareniu
Použitie: na základové lakovanie farebných drevených 
a drevených prvkov interiérového dizajnu, zaisťuje 
dlhodobú farebnú stálosť
Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: zaschnutie: 20 min.; brúsiteľnosť: 2 h
stohovanie: 24 hod
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 2,5L; 5L, 20L

Výhody: produkt na báze organických rozpúšťadiel, 
pigmentov a pomocných látok. Vyznačuje sa veľmi do-
brou odolnosťou voči svetlu (v interiéri)
Použitie: V kombinácii s lakom na báze rozpúšťadiel 
poskytuje homogénnu, vyrovnávaciu farbu štruktúry 
dreva
Aplikácia: Aplikácia v súlade s aplikáciou použitého 
rozpúšťadlového laku
Doba schnutia a účinnosť: podľa navrhovanej teploty 
a účinnosti použitého rozpúšťadlového laku
Balenie: 0,5L; 2,5L; 10L

UKB-R riediaci farbiaci koncentrát

Výhody: rodina dvojzložkových, transparentných 
lakov na schody a drevené parkety. Výrobky tejto 
série vytvárajú povlaky s vynikajúcou tvrdosťou, 
pružnosťou a odolným voči oterom
Použitie: na farbenie veľkých plôch, napr. podláh, 
parkiet, schodísk v interiéroch
Aplikácia: striekanie
Doba schnutia: 5 hodín
Výdatnosť: 6 m2 z 1L
Balenie: 20L

Výhody: vytvára tvrdý povlak odolný voči vode, alko-
holom a čistiacim prostriedkom s mimoriadnou me-
chanickou odolnosťou, úplne odolný voči UV žiareniu 
- nežltne. + Tužidlo Solur AU (100/10). Použitie: na 
lakovanie drevených a drevených prvkov interiérového 
dizajnu, ako sú dosky, stoly, nábytok, stenové panely, 
obklady
Stupeň lesku: vysoký lesk (ako vrchný náter), lesk, 
pololesklý, polomatný, matný a ultramatný
Aplikácia: striekanie. Doba schnutia: zaschnutie: 20 
min.; brúsiteľnosť: 2 h; stohovanie: 24 hod
Výdatnosť:  10-12 m2 z 1L       
Balenie: 2,5L; 5L, 20L

Solak AKRYL SchodySolak AC, Solak AC Ultramatt
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Oleje  
na drevo
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Oleje na surové drevo, nábytok, pracovné dosky a veľké plochy

Olej na pracovné dosky Tvrdý olej na nábytok Olej na podlahy NANO  
Výhody: tvrdý náter, veľmi odolný proti poškriabaniu, 
teplote a tekutinám, krátky čas schnutia, vysoká účin-
nosť, jednoduchá aplikácia štetcom
Použitie: na drevené pracovné dosky a pracovné 
dosky na báze dreva, odporúčané na borovicu, dub 
a jaseň
Aplikácia: štetec, valček, hubka
Doba schnutia: 4 hodiny
Výdatnosť: 15-17 m2 z 1L
Balenie: 0,2L; 0,9L; 5L, 20L

Výhody: tvrdý náter, veľmi odolný proti poškriabaniu, 
teplote a tekutinám, krátky čas schnutia, vysoká účin-
nosť, jednoduchá aplikácia štetcom
Použitie: na drevené a drevené prvky interiérového 
dizajnu, odporúčané na borovicu, dub a jaseň
Aplikácia: štetec, valček, hubka
Doba schnutia: 4 hodiny
Výdatnosť: 15-17 m2 z 1L
Balenie: 0,2L; 0,9L; 5L, 20L

Výhody: veľmi vysoká odolnosť voči intenzívnemu 
využívaniu. Dodáva povrchom hodvábnosť a hladkosť, 
zjemňuje vzor dreva, dekoratívny produkt bez roz-
púšťadiel
Použitie: na drevo a prvky na báze dreva interiérového 
dizajnu, odporúčané aj na borovicu a smrek
Aplikácia: štetec, handrička, špongia
Doba schnutia: 24 hodín
Výdatnosť: 6-8 m2 z 1kg
Balenie: 0,2L; 0,9L; 5L, 20L

30 hotových farieb. Pozrite si vzorové farby - strana 31.Je dostupný len v bezfarebnom prevedení. Je dostupný v bezfarebnom prevedení. Farby analogické s 
tvrdým olejom na nábytok.

Sada na ošetrovanie olejovaného dreva,
obsahuje: Koncentrát na čistenie  

naolejovaného dreva 
- 100ml,

Tvrdý olej na nábytok
– 100 ml a handričku 

na nanášanie oleja
Aplikácia:

údržba olejovaného 
nábytku v domácnosti

Sada na opravu drobných poškodení  
naolejovaného dreva vr:

Čistiaci koncentrát na 
olejované drevo - 100 ml,

Tvrdý olej na nábytok
– 100 ml a handričku

na nanášanie oleja
+ brúsny papier na špongii

Aplikácia:
Domáca oprava povrchu  

nábytku naolejované 

Súprava na úpravuSúprava na opravu
Výhody: prírodný, koncentrovaný čistič na povrchy 
upravené olejmi Sopur, odstraňuje prach a povrchové 
nečistoty
Aplikácia: naolejovaný povrch umyte handričkou na-
močenou v zriedenom koncentráte (10 ml koncentrátu 
na 1 liter vody)
Balenie: 0,1L; 1L, 5L, 10L 

Koncentrát na čistenie naolejovaného dreva

Certifikát		
PN-EN  71-3

V SúLADE S NORMOU 
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Produkty
na veľké
povrch
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Produkty na veľké povrch na podlahy a stenové drevené panely

Moridlo na parkety Moridlo na drevo, nábytok a podlahy Olej na podlahy NANO 
Výhody: jednoduchá aplikácia, vysoká odolnosť voči 
svetlu, priateľský zápach, zreteľne zvýrazňuje štruk-
túru dreva, nedochádza k „krvácaniu” pod lakom na 
vodnej aj rozpúšťadlovej báze 
Použitie: na farbenie veľkých plôch, napr. podláh, 
parkiet, schodísk v interiéroch
Aplikácia: štetec, valček, tampón
Doba schnutia: 5 hodín
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 1L, 5L, 20L  

Výhody: univerzálnosť, jednoduchá aplikácia, vysoká 
odolnosť voči svetlu, neutrálny zápach, zreteľne zvýra-
zňuje štruktúru dreva, nedochádza k „krvácaniu” pod 
lakom na vodnej aj rozpúšťadlovej báze
Použitie: na farbenie veľkých plôch, napr. podláh, par-
kiet, schodísk v interiéroch
Aplikácia: štetec, valček, tampón
Doba schnutia: 5 hodín
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 1L, 5L, 20L  

Výhody: veľmi vysoká odolnosť voči intenzívnemu 
používaniu (poškriabaniu, teplote, tekutinám v do-
mácnosti), vyživuje a chráni drevo proti vode, špine a 
prachu, dodáva mu prirodzený matný vzhľad, ľahko 
sa aplikuje, udržiava a renovuje (možnosť vykonania 
lokálnych opráv )
Použitie: staré a nové parkety, podlahy, vnútorné 
schody
Aplikácia: štetec, valček, špongia
Doba schnutia: 24 hodín
Výdatnosť: 8-10 m2 z 1L
Balenie: 0,2L; 0,9L; 5L, 20L

Moridlo Rozpúšťadlové Antik
Výhody: neprekrýva sa - špeciálne prispôsobená doba 
schnutia umožňuje pokrytie veľkých plôch, napr. Effect 
rustikálny - jasne zdôrazňuje kontrast medzi bielou a 
jadrom dreva 

Použitie: v interiéri, akýkoľvek druh dreva 

Aplikácia: sprej, štetec, tampón

Doba schnutia: 2 hodiny
Výdatnosť: 10-15 m2 z 1L
Balenie: 2L, 10L, 30L, 190L

Je dostupný v bezfarebnom prevedení. Farby analogické s Tvrdým  
olejom na nábytok - str. 31.

Pozrite	si	vzorové	farby	-	strana	28.Pozrite	si	vzorové	farby	-	strana	28.

Výhody: nátery s vynikajúcou tvrdosťou, pružno-
sťou a odolnosťou proti oderu, vysokou odolnosťou 
voči vode, alkoholom a čistiacim prostriedkom. 
Tužidlo Solur PUR008 (100/100)
Použitie: na lakovanie parkiet, drevených podláh a 
schodov v interiéri
Stupeň lesku: polomatný-25, lesk-60, vysoký 
lesk-90
Aplikácia: štetec, nástrek
Doba schnutia: na dotyk: 1-3 h; úplné vytvrdnutie: 
48 h
Výdatnosť: 6-8 m2 z 1L      Balenie: 4L

Výhody: úplne odolná proti žltnutiu, nátery s vynika-
júcou tvrdosťou, pružnosťou a odolnosťou proti oderu, 
vysoká odolnosť voči vode, alkoholom a čistiacim pro-
striedkom. Tužidlo Solur Acrylic (100/10)
Použitie: na lakovanie parkiet, drevených podláh a 
schodov v interiéri
Stupeň lesku: mat-10, polomat-20, pololesk-30
Aplikácia: sprej
Doba schnutia: na dotyk: 30 min.; úplné vytvrdnutie: 
72 h
Výdatnosť: 6 m2 z 1L
Balenie: 20L

Lak Solak PUR Parkety 2KLak Solak AKRYL Schody 
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Produkty
Vonkajšie  
použitie
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Farby boli vyrobené na borovici a reprezentujú farby z dostupnej palety hotových farieb. 
 

Prezentované farby majú reklamnú funkciu a nemožno ich považovať za vzor. Podrobnosti v produktovom stránke na www.sopur.pl, wwww.bsosro.sk 
Alebo na vyžiadanie na : info@almacolor.eu

Vonkajšie moridlo vodné Hydrolak 
Výhody: tenký náter odolný proti hubám a riasam, 
vysoká odolnosť proti UV žiareniu, zdôrazňujúci kresbu 
dreva, dobré roztieranie a prienik do dreva 
Použitie: nábytok a záhradná architektúra určená na 
sezónne vystavenie vonkajším podmienkam
Aplikácia: striekaním, štetcom, namáčaním (ponore-
ním)
Doba schnutia: 5 hodín
Výdatnosť: 6-10 m2 z 1L
Balenie: 2L, 10L, 20L

Výhody: SUPER ODOLNÝ, kvalitný vonkajší lak. Fle-
xibilné nátery (bezfarebné aj farebné) s viditeľnou kres-
bou dreva, odolné voči biodegradácii a meniacim sa 
poveternostným podmienkam. Výrobok dodáva drevu 
vodoodpudivé vlastnosti. Použitie: nábytok a záhradná 
architektúra vystavená vonkajším poveternostným 
vplyvom. Aplikácia: štetcom, striekaním, valčekom
Doba schnutia: suché proti prachu: 40 min.,  
brúsiteľné: 4 h, stohovateľné: 24 h
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 
0,9L; 5L, 20L

Produkty Vonkajšie použitie moridlá, laky, lazúry

Výhody: dekoratívna impregnácia dodáva drevu 
vodoodpudivé vlastnosti - chráni pred nadmernou ab-
sorpciou vlhkosti. Pigmenty obsiahnuté vo farebných 
impregnáciách poskytujú dodatočnú odolnosť voči po-
veternostným vplyvom, ako aj inhibujú zmenu prirodze-
nej farby dreva spojenú s pôsobením UV žiarenia
Použitie: nábytok a záhradná architektúra určená na 
sezónne vystavenie vonkajším podmienkam
Aplikácia: štetcom, valčekom
Doba schnutia: 24 hodín
Výdatnosť: 8-10 m2 z 1L
Balenie: 0,9L; 5L, 20L

Hydrochron

Dekoratívna lazúra na drevo
Výhody: je to prípravok na vodnej báze na farbenie a 
ochranu drevených a drevených prvkov používaných 
zvonku aj zvnútra. Flexibilné nátery (bezfarebné aj 
farebné) s viditeľnou kresbou dreva, odolné voči biode-
gradácii a meniacim sa poveternostným podmienkam. 
Výrobok dodáva drevu vodoodpudivé vlastnosti
Použitie: nábytok a záhradná architektúra
Aplikácia: štetcom, striekaním, valčekom
Doba schnutia: 4 hodiny
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 
5L, 20L

Hydrolak BOROVICA

Borovica ( SOSNA ) Olivovo zelená  
(	OLIWKOWA	ZIELEŃ	)

Orech	(	ORZECH	)TEAK

PALISANDERBiely ( BIEL ) Popol ( POPIEL ) GRAFIT Hnedý	(	BRĄZ	)

Certifikát		
PN-EN  71-3

V SúLADE S NORMOU 
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Riedidlá  
a doplnkové  

produkty
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Riedidlo RS-1

Riedidlo RS-P 

Čistič Z-11

KLW vodný farbiaci koncentrát

Riedidlo RC-01

Zosvetlovač na moridlo

Čistič: Z-17

UKB-R riediaci koncentrát na farbenie

Riedidlo RS-PUR

Čistič Z-10

Čistič Z-20

Korektor na moridlo

Riedidlá a doplnkové produkty
RIEDIDLÁ, ZOSVETĽOVAČE A ČISTIACE PROSTRIEDKY

KONCENTRÁTY KOREKTOR

Použitie: na riedenie nitrocelulózových produktov a 
na čistenie prístrojov a náradia znečistených nitroce-
lulózovými prípravkami, zabraňuje zakaleniu a zahm-
lievaniu náteru pri jeho aplikácii v dôsledku nepriazni-
vých poveternostných podmienok 
Balenie: 1L, 5L, 10L, 30L, 200L

Použitie: riediace polyuretánové laky (napr. Solak 
PUR od SOPUR). Na umývanie zariadení a nástrojov 
používaných pri aplikácii vyššie uvedených produktov
Balenie:  
5L, 10L, 30L, 200L

Použitie: na čistenie pištolí, striekacích kabín, dopra-
vných pásov a iných lakovacích zariadení používa-
ných pri aplikácii produktov na vodnej báze
Balenie: 10L, 30L

Použitie: na farbenie vodou riediteľných vrchných 
náterov
Balenie:  
0,5L, 2,5L, 10L

Použitie: na riedenie nitrocelulózových produktov a na 
čistenie prístrojov a nástrojov znečistených nitroceluló-
zovými prípravkami 
Balenie: 
1L, 5L, 10L, 30L, 200L

Použitie: na zosvetlenie a farebnú korekciu škvŕn: 
R-20 pre Nitro Stain, R-BPA pre Pastel Stain, R-60 pre 
Solvent Stain, R-BA pre Antique Solvent Stain, R-BE 
pre Eco-Sopur Stain
Balenie: 2L, 10L

Použitie: Je určený na odstraňovanie škvŕn, zvyškov a 
čistenie povrchu ropných produktov
Balenie:  
2l; 10L, 30L

Použitie: na farbenie vrchných náterových rozpúšťa-
dlových lakov
Balenie:  
0,25L, 2L, 10L

Použitie: na riedenie akrylových a polyuretánových 
lakov (napr. Solak AC od SOPUR)
Balenie: 
1L, 5L, 10L, 30L, 200L

Použitie: na čistenie pištolí, striekacích kabín, dopra-
vných pásov a iných lakovacích zariadení používaných 
pri aplikácii produktov na vodnej báze
Balenie: 10L, 30L

Použitie: Určené na ručné čistenie nábytkových dosiek 
od rôznych zvyškov lepidla a stôp po ceruzke alebo 
fixe. Nepoškodzuje a neodfarbuje dyhu ani pri dlhšom 
kontakte
Balenie: 10L, 30L

Použitie: na korekciu farby moridla z každej rodiny 
vyrábanej SOPUR
Balenie:  
0,5L, 2,5L, 10L
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Odporúčame  
Produkty

vodné a oleje
a Farebné karty
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20kg

Certifikát		
PN-EN  71-3

V SúLADE S NORMOU 

Výrobky na vodnej báze na interiérové drevo Lak

Podrobnosti v produktovom strane na www.sopur.pl alebo www.bsosro.sk a na vyžiadanie na: info@almacolor.eu

Použitie:
•	 Na	 lakovanie	 drevených	 a	 drevených	 prvkov	 interiérového	

dizajnu	ako	sú	stoličky,	nábytok,	obklady	a	dvere.
Výhody:
•	 Skupina	 viacvrstvových	 lakov	 na	 vodnej	 báze.	 Vyznačujú	

sa	 relatívne	 krátkou	dobou	schnutia,	 veľmi	dobrou	výplňou	
podkladu	a	dobrou	brúsiteľnosťou.	Tvoria	náter,	ktorý	spĺňa	
požiadavky	normy	EN-71-3,	čo	je	odporúčanie	pre	jeho	po-
užitie	na	lakovanie	nábytku	a	hračiek	pre	deti.	Bezfarebný	lak	
LWO2/18	navyše	spĺňa	normu	IKEA	R4.

Aplikácia: Lak je vhodný na nanášanie pneumatickým, hy-
drodynamickým a elektrostatickým striekaním. Potrebné sú 
aspoň	dve	vrstvy.

Stupeň lesku: matný, polomatný, pololesklý.
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L pri jednej aplikácii
Balenie: 5kg, 20kg, 1000kg

Solak 
Hydro Plus 
LWO 2/18

Lakier LWO- 2/18  

spĺňa štandard IKEA R4

HOMOGÉNNY A TRANSPARENTNÝ FILM,  
AJ NA POVRCHU MORENÝCH PREDMETOV 

TMAVÝMI ODTIEŇMI.
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20kg

Certifikát		
PN-EN  71-3

V SúLADE S NORMOU 

Výrobky na vodnej báze na interiérové drevo Lak

Použitie:
•	Vnútorný	dokončovací	lak.	Vyznačuje	sa	relatívne	krátkou	
dobou	schnutia	a	veľmi	dobrou	priľnavosťou	k	podkladu.	
Vykazuje	vysokú	mechanickú	a	chemickú	odolnosť.
Výhody:
•	Určené	na	dekoratívne	a	ochranné	nátery	drevených	
povrchov a povrchov na báze dreva vo vnútri miestností, ako 
sú: nábytok, dvere, stenové panely. Je vhodný aj na lakovanie 
hračiek	a	dekoračných	prvkov.
Aplikácia: Lak je vhodný na nanášanie pneumatickým, 
hydrodynamickým	alebo	elektrostatickým	striekaním,	valčekom	
a štetcom.
Stupeň lesku: satén.
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L pri jednej aplikácii
Balenie: 5kg, 20kg, 1000kg

Solak 
Hydro Plus 
LWY-25/22

Podrobnosti v produktovom strane na www.sopur.pl alebo www.bsosro.sk a na vyžiadanie na: info@almacolor.eu

Lakier LWY-25/22 

Saténový lak
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20kg

Certifikát		
PN-EN  71-3

V SúLADE S NORMOU 

Výrobky na vodnej báze na interiérové drevo Farba

Použitie: 
•	Farba	na	dekoratívne	a	ochranné	nátery	mnohých	typov	
vnútorných	a	vonkajších	povrchov.	Odporúča	sa	okrem	
iného na farbenie dreva, keramiky, skla, plastov a exteriéru: 
zábradlia,	plotov,	nábytku	a	záhradných	doplnkov.	Neodporúča	
sa	natierať	pracovné	dosky,	okná,	terasové	dosky,	podlahy	a	
schody.
Výhody:
•	Je	to	vodou	riediteľná	akrylová	farba	pre	mnohé	aplikácie,	
ktorá	vykazuje	veľmi	dobrú	priľnavosť	okrem	iného	k	drevu,	
keramike,	kovu,	sklu	a	plastom.	Výrobok	sa	vyznačuje	vysokou	
krycou	schopnosťou	a	jednoduchou	aplikáciou.	Výrobok	spĺňa	
požiadavky	normy	PN-EN-71-3,	čo	umožňuje	jeho	použitie	na	
detské	hračky.
Aplikácia: Produkt	je	možné	nanášať	striekaním,	valčekom	
alebo	štetcom.	Odporúča	sa	naniesť	aspoň	2-3	vrstvy	
prípravku.
Úroveň lesku: matná farba.
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L pri jednej aplikácii
Balenie: 5kg, 20kg, 1000kg

Solak 
Hydro Plus 
LWY-24/20 

Podrobnosti v produktovom strane na www.sopur.pl alebo www.bsosro.sk a na vyžiadanie na: info@almacolor.eu

Krycia farba, 

matná
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1L

1L

Výrobky na vodnej báze na interiérové drevo Moridlo

Použitie: Určené	na	farbenie	dreveného	nábytku,	ale	aj	
veľkých	plôch,	ako	sú	nástenné	panely,	podlahy,	parkety	alebo	
schody v interiéroch.
Výhody:	Nezanecháva	stopy,	ľahko	sa	nanáša,	vysoká	odol-
nosť	voči	svetlu,	neutrálny	zápach,	zreteľne	zvýrazní	štruktúru	
dreva,	nedochádza	k	„krvácaniu”	ako	pod	vodou	riediteľným,	
tak	aj	rozpúšťadlovým	lakom	alebo	olejom.
Aplikácia: štetec,	valček,	tampón
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L 
Balenie: 1L, 5L, 20L 

Použitie: Určené	na	farbenie	veľkých	plôch,	napr.	podláh,	
parkiet, schodísk v interiéroch.
Výhody: Jednoduchá	aplikácia,	vysoká	odolnosť	voči	svetlu,	
neutrálny	zápach,	zreteľne	zvýrazňuje	štruktúru	dreva,	nedo-
chádza k „krvácaniu” pod lakom na vodnej báze alebo olejom a 
aj	lakom	na	rozpúšťadlovej	báze.
Aplikácia:	štetec,	valček,	tampón
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L 
Balenie: 1L, 5L, 20L

Moridlo
na drevo,

nábytok a podlahy

Moridlo
na parkety

Moridlo na drevo a Moridlo na parkety sa dodávajú v rovnakej farebnej schéme.

Sosna Bielona 
BDP-01

Orzech  
BDP-03

Dąb	Jasny	 
BDP-08

Dąb	Bielony	
BPR-10*

Wiśnia	 
BDP-02

Dąb	Ciemny	 
BDP-04

Dąb	Skalisty	
BDP-07

Venge  
BDP-05

Merbau  
BDP-06

Namorené vzorky  boli vyrobené na dube a zobrazuje vybrané farby 
z celej dostupnej palety. 

 
*Color	Oak	Bleached	BPR-10	je	produkt	na	báze	rozpúšťadiel. 

 
Prezentované farby majú reklamnú funkciu a nemožno  

ich považovať za vzor.  
Podrobnosti v produktovom strane na www.sopur.pl alebo www.

bsosro.sk a na vyžiadanie na: info@almacolor.eu
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2L

Certifikát		
PN-EN  71-3

V SúLADE S NORMOU 

Výrobky na vodnej báze na interiérové drevo Moridlo

Farbenne vzoriek prebiehalo na buku a predstavujú vybrané  
farby z celej dostupnej palety.  

 
 
 

Prezentované farby majú reklamnú funkciu a nemožno  
ich považovať za vzor.  

Podrobnosti v produktovom strane na www.sopur.pl alebo www.
bsosro.sk a na vyžiadanie na: info@almacolor.eu

Použitie:
•		 Je	určený	na	dekoratívne	farbenie	drevených	a	nábytkových	

prvkov na báze dreva. Poskytuje homogénne morenie v 
prierezoch	a	pozdĺžnych	rezoch	dreva.	V	interiéri,	odporúča-
né	pre	dub	a	jaseň,	možno	farbiť	buk,	borovicu	a	jelšu.

Výhody:
•		 zaisťuje	rovnomerné	morenie	v	prierezoch	a	pozdĺžnych	re-

zoch	dreva,	neobsahuje	rozpúšťadlá	–	ekologický,	rustikálny	
efekt.

•		 33-PXX/XX	(pastelové	odtiene	v	zaujímavých	farbách)	na	
báze pigmentov, ktoré poskytujú lepšiu ochranu pred UV 
žiarením	a	spĺňajú	normu	PN-EN	71-3	(možné	použiť	na	
nábytok	a	detské	hračky).

Aplikácia: Pneumatický, alebo hydrodynamický nástrek, 
štetec,	tampón,	namáčaním	a	polievaním.

Doba schnutia: 5 hodín
Výdatnosť: 10-12 m2 z 1L
Balenie: 2L, 10L, 20L

Moridlo 
Antik vodné

BEŻ	 
33-M38/09

 BRUNAT  
332-112

BEŻ	 
330-M068

BEŻ	 
33-M23/10

MIĘTA	 
33-P95/13

TEAK  
333-50

POPIEL  
33-M1/10

SZMARAGD	 
33-P96/13

BRĄZ	 
33-117/10
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900ml

Oleje na drevo     Olej

Použitie:
•	Je	určený	na	natieranie	drevených	dosiek	a	materiály	na	
báze	dreva	používané	v	interiéri.
Výhody:
•	Olej	na	dosku	dodáva	drevu	prirodzený	vzhľad.	Vytvára	hy-
drofóbny	povlak	odolný	voči	škvrnám	a	čistiacim	prostriedkom.	
Ide o prípravok na báze kvalitných rastlinných olejov, voskov 
a	pomocných	látok.	Má	neutrálnu	vôňu	a	je	prispôsobený	na	
jednoduché	nanášanie	štetcom	a	tampónom.	Olej	na	pracovné	
dosky	sa	vyznačuje	veľmi	dobrou	priľnavosťou	k	podkladu,	re-
latívne	krátkou	dobou	schnutia	a	vysokou	účinnosťou.	Výrobok	
zdôrazňuje	prirodzenú	krásu	dreva	a	je	príjemný	na	dotyk.
Aplikácia: štetec,	špongia,	valček.
Výdatnosť: cca 35 m2 z 1L pri jednej aplikácii
Balenie: 0,2L, 0,9L, 5L, 20L 

Olej 
na pracovné 

dosky

Bezfarebný

Podrobnosti v produktovom strane na www.sopur.pl alebo www.bsosro.sk a na vyžiadanie na: info@almacolor.eu

Olej na pracovné dosky  

je dostupný iba  

v bezfarebnom prevedení
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900ml

Oleje na drevo     Olej

Použitie:
•	Je	určený	na	nátery	nábytku,	nástenných	drevených	panelov			
a	na	báze	dreva	používaných	v	interiéri.
Výhody:
•	Tvrdý	náter,	veľmi	odolný	voči	poškriabaniu,	teplote	a	tekuti-
nám,	vysoká	účinnosť,	jednoduchá	aplikácia.	Vďaka	olejovaniu	
si	drevo	zachováva	svoju	prirodzenú	krásu.	Vyznačuje	sa	
veľmi	dobrou	priľnavosťou	k	podkladu,	krátky	čas	schnutia,	
vysoká	účinnosť,	má	neutrálny	zápach	a	je	prispôsobený	
ľahkej	aplikácii.
Aplikácia:	štetec,	hubka,	valček.
Výdatnosť: cca 35 m2 z 1L pri jednej aplikácii
Balenie: 0,2L, 0,9L, 5L, 20L 

Olej Tvrdý 
na nábytok 

Tvrdý olej na drevo  

-  30 hotových farieb  

na výber!

Biely  
(	Biały	OT-001	)

Bezfarebný 
( Bezbarwny )

Dub svetlý 
(	Dąb	Jasny	OT-11/13	)

Popol 
(	Popiel	OT-8/13	)

Dub tmavý 
(	Dąb	Ciemny	OT-243	)

Teak  
OT-333

Dub skalný 
(	Dąb	Skalisty	OT-37/14	)

Hnedý 
(	Brąz	OT-10/13	)

Wenge  
OT-7/13

Farbenie vzoriek sa robilo na dube a zobrazuje vybrané farby z celej 
dostupnej palety. 

 
 
 

Prezentované farby majú reklamnú funkciu a nemožno  
ich považovať za vzor.  

Podrobnosti v produktovom strane na www.sopur.pl alebo www.
bsosro.sk a na vyžiadanie na: info@almacolor.eu

Certifikát		
PN-EN  71-3

V SúLADE S NORMOU 
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900ml
Použitie:
•	Olej	je	určený	na	nátery	drevených	podláh	a	materiály	na	
báze	dreva	používané	v	interiéri.
Výhody:
•	Veľmi	vysoká	odolnosť	voči	intenzívnemu	namáhaniu	-	
poškriabaniu,	teplote,	tekutinám	používaným	v	domácnosti.	
Vyživuje	a	chráni	drevo	proti	vode,	špine	a	prachu,	dodáva	
mu	prirodzený	matný	vzhľad,	ľahko	sa	aplikuje,	udržiava	a	
renovuje	(možnosť	vykonania	lokálnych	opráv).
Aplikácia: štetec,	hubka,	valček.
Výdatnosť:  cca 35 m2 z 1L pri jednej aplikácii
Balenie: 0,2L, 0,9L, 5L, 20L 

Olej 
na podlahy

NANO  

Podrobnosti v produktovom strane na www.sopur.pl alebo www.bsosro.sk  
a na vyžiadanie na: info@almacolor.eu

**možnosť výberu farieb zodpovedajúcich farbám  
Tvrdého oleja na nábytok

Bezfarebný**

Olej na podlahy NANO  

je dostupný vo verzii

bezfarebný**

Oleje na drevo     Olej

Certifikát		
PN-EN  71-3

V SúLADE S NORMOU 
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FARBY – FAREBNICA ODTIEŇOV

Farbenie vzoriek sa robilo na dube a zobrazuje vybrané farby z celej dostupnej palety. 
 

Prezentované farby majú reklamnú funkciu a nemožno ich považovať za vzor.  
Podrobnosti v produktovom strane na www.sopur.pl alebo www.bsosro.sk a na vyžiadanie na: info@almacolor.eu

Béžová	(	Beż	BPA-D48/21	) Béžová	(	Beż	BPA-D50/21	) Popol	(	Popiel	BPA-D189/20	) Béžová	(	Beż	BPA-D153/20	)Béžová	(	Beż	BPA-D204/20	)

Popol	(	Popiel	BPA-DF348/16	)Béžová	(	Beż	BPA-DF344/16	) Béžová		(	Beż	BPA-DF346/16	) Béžová	(	Beż	BPA-DF343/16	) Popol ( Popiel BPA-DF347/16 )

Dub	slnečný	 
	(Dąb	Słoneczny	BPA-D102/21	)

Dub	večný	 
(	Dąb	Odwieczny	BPA-D100/21	)

Staroveký dub 
(	Dąb	Pradawny	BPA-D101/21	)

Dub	béžový	 
(	Dąb	Beż	BPA-D156/20	)

Teak BPA-D201/20

MORIDLO PASTELOVÉ DUB



34

MORIDLO PASTELOVÉ A MORIDLO NITRO 
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Vzorky farieb boli vyrobené na jaseni a predstavujú vybrané farby z celej dostupnej palety.. 
 

Prezentované farby majú reklamnú funkciu a nemožno ich považovať za vzor.   
Podrobnosti v produktovom strane na www.sopur.pl alebo www.bsosro.sk a na vyžiadanie na: info@almacolor.eu

FARBY – FAREBNICA ODTIEŇOV

Béžová	(	Beż	BPA-D122/16	) Sonoma BPA-D02 Béžová	(	Beż	BPA-D213/16	) Latte	BPA-D08 Nabucco BPA-D05

Staroveký dub 
(	Dąb	Pradawny	BPA-D101/21	)

Dub	slnečný	 
	(Dąb	Słoneczny	BPA-D102/21	)

Dub	večný	 
(	Dąb	Odwieczny	BPA-D100/21	)

Dub	béžový	 
(	Dąb	Beż	BPA-D156/20	)

Popiel  
BPA-D130/16

Hneda ( Brunat 22-01 ) Hneda ( Brunat 22-10 ) Hneda ( Brunat 22-25 ) Orech ( Orzech 22-60 ) Hneda	(	Brąz	22-40	)
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Farby boli vyrobené na dube a predstavujú vybrané farby z celej dostupnej palety. 
 

Prezentované farby majú reklamnú funkciu a nemožno ich považovať za vzor.   
Podrobnosti v produktovom strane na www.sopur.pl alebo www.bsosro.sk a na vyžiadanie na: info@almacolor.eu

FARBY – FAREBNICA ODTIEŇOV

MORIDLO NITRO DUB

Biely ( Biel 20-012 ) Popol ( Popiel 20-07 ) Biely ( Biel 20-01 ) Béžová	(	Beż	BN-125/09	) Hneda ( Brunat 22-01 )

Hneda ( Brunat 22-15 ) Hneda ( Brunat 22-25 ) Hneda ( Brunat 22-041 ) Hneda ( Brunat 22-27 ) Hneda	(	Brąz	22-481	)

Orech ( Orzech 22-61 ) Orech ( Orzech 22-63 ) Orech ( Orzech 22-62 ) Hneda	(	Brąz	22-45	) Hneda	(	Brąz	22-51	)
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www.sopur..pl

distribútora:

B.S.O.s.r.o
ul. Zvolenská cesta 23, 974 05 

Banská Bystrica
Slovensko

tel. +421 905 218 348
balogh@almacolor.eu

www.bsosro.sk
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