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newsletter
impra®lan a RO-Max Technologie

Jak již bylo napsáno v minulém vydání našeho Newsletteru, impra® je značkou pro
ochranu a povrchovou úpravu dřeva společnosti RÜTGERS Organics GmbH se
sídlem v Mannheimu v Německu. Pod tímto názvem se skrývá rozsáhlý výrobní
program, který již 140 let splňuje požadavky zákazníků v různých odvětvích po celém
světě.

Z širokého produktového portfolia značky impra®
jsou pro trh v České republice významné zejména
produkty řady impra®lan - určené pro průmyslovou
povrchovou ochranu dřeva a profilan® - nátěrové
produkty pro profesionální použití, a to buď na
vodní nebo rozpouštědlové bázi.
Produktová řada
Jedná se o vodou ředitelný komplexní systém
určený pro průmyslovou aplikaci povrchových
úprav na dřevo. Nabízí rozsáhlý program produktů
pro nejrůznější aplikační účely. Systém je vhodný
např. pro povrstvení oken, balkonů, plotů, fasád
a nabízí jak transparentní, tak i krycí řešení v
mnoha barevných odstínech. Ideálním způsobem
kombinuje vzhled a ochranu dřeva.

Základ

impra®lan-Grund G500

Jedná se o bílý, vodou ředitelný základ určený
na dřevo v exteriéru. impra®lan-Grund G500
obsahuje biocidy sloužící k preventivní ochraně
dřeva před hnilobou a modráním. Je vhodný
pro všechny druhy dřevin bez kontaktu se zemí,
zvlášť pro základování oken a venkovních
obkladů. Vyznačuje se těmito základními
vlastnostmi - má výborné plnicí a izolační
vlastnosti, slabé vlastní aroma, po uschnutí je
bez aromatu, je snadno a dobře brousitelný,
nepatrně zvedá vlákna, má velice dobrou
přilnavost k dřevěným podkladům, optimálně
plní póry, rychle schne. Je dodáván v bílém
odstínu 9110, v baleních: 20l a 120 l.

RO-Max Technologie
Jak u transparentních, tak nově i u krycích systémů
je použita tzv. RO-Max Technologie. Jedná se
o inovativní systém pro dlouhodobou ochranu
povrchů, nabízející lepší přilnavost za mokra, vyšší
difúzní propustnost a delší životnost modifikací
polymerů lakového filmu. Tím dochází k ovlivnění
prostředků proti působení světla. Na základě
našich zkušeností se ukázalo, že pro úroveň kvality
není důležitý počet vrstev ve skladbě povrchové
úpravy a jejich složení, ale především interakce
mezi dřevem a povrchovou úpravou.

Reference

Rezidence

U tří kaprů, Kaprova 8,
Praha 1

Rezidence U tří kaprů se nachází v samotném
centru Prahy nedaleko Staroměstského náměstí.
Jedná se o dva kompletně zrekonstruované domy
z konce 19. století postavené v neorenesančním
stylu. Nabízí soukromé byty s balkony, zimními
zahradami nebo střešními terasami poskytujícími
vysoký standard bydlení.
Součástí rekonstrukce byla i výměna atypických
kastlových oken. Kastlová okna jsou nejčastěji
používanou variantou v historické zástavbě většiny
měst.
Pro jejich povrchovou úpravu byl vybrán vodou
ředitelný, třívrstvý systém z řady impra®lan:
základ impra®lan-Grund G500
izolační mezivrstva impra®lan- Vorlack V100
vrchní vrstva impra®lan-Decklack D100, RAL 9010
Zdroj: www.castleokna.cz
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