
Dolgotrajna zaščita lesa



Sadolin

Ikone

Proizvajalec Sadolina, AkzoNobel, je eden izmed največjih svetovnih 
proizvajalcev premazov. Zgodovina tradicionalne skandinavske blagovne 
znamke sega več sto let nazaj. Tradicija se je pričela leta 1777, ko se je na 
Danskem začela proizvodnja barve, ki traja še danes.

Sadolin, specializirana blagovna znamka za zaščito lesa, s svojim tehno-
loško strokovnim znanjem vedno razvija svojo paleto izdelkov glede na 
potrebe strank in si nenehno prizadeva za popolnost. S pravilno upo-
rabo kakovostnega izdelka Sadolina, ki je rezultat stoletnih izkušenj in 
razvojnega dela, je zaščita lesenih površin preprosta in učinkovita.

Paleta izdelkov in področja uporabe sta zelo raznolika. Ikone in barvno 
kodiranje na embalaži omogočajo hitro in enostavno izbiranje pravega 
izdelka za predviden namen.
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ohranja originalno 
barvo lesa

dvojna UV zaščita odlična 
vzdržljivost

svilnat dotik do 10 let zaščite

fleksibilen premaz, 
se ne lušči

po max.3 urah, premaz 
odporen za dež

2 v 1 popolna zaščita pred 
vremenskimi vplivi

vrača originalno 
barvo površine
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Premazi Barvne kode

ZUNANJI PROSTOR

NOTRANJI PROSTOR

VRT

zaščita pred 
modrimi gobami

prodre globoko v 
lesne pore

LES JE LEP, A NE TRPEŽEN MATERIAL

Vlaga
Veter in dež oslabita strukturo in ustvarita tipičen obrabljen les. En cilj zaščite lesa je odvajanje vlage 
z njega. Vlaga sama po sebi ni uničujoča, ampak ustvarja ugodne pogoje za druge vrste poškodb lesa. V 
pravilno zasnovani in upravljani lesni strukturi, ostaja vsebnost vlage pod 20%.

UV sevanje
Sončno sevanje je eden najbolj resnih pojavov, ki lahko poškodujejo les. Ultravijolični žarki prodrejo 
v celično strukturo lesa. Zato je pri obdelavi lesa ključni vidik nanašanje zaščitnega premaza pred UV 
sevanjem. Več je barvilnih pigmentov v premazu, bolj varna je zaščita. Doseganje brezbarvne površine je 
možno samo z uporabo zunanjih lazur, ki vsebujejo specifično vezivo.

Toplota
Med temperaturnimi spremembami sončno sevanje in zrak segrevata zunanje plasti lesa. Les je slab top-
lotni prevodnik, tako da se vrhnja plast izsuši najbolj in se zato skrči v največji možni meri. Posledica tega 
so lesne razpoke, kar lahko povzroči prodiranje vlage. Premazi s svetlejšimi barvnimi odtenki bolje odbijajo 
toploto kot premazi s temnejšimi barvnimi odtenki. Zato je z uporabo svetlejšega barvnega odtenka možno 
zmanjšati težave, ki jih povzročajo razpoke.

Plesni in modre glive
Plesni škodujejo lesu. Same po sebi sicer niso škodljive, ampak absorbirajo vlago, ki ustvarja ugodne pogoje 
za utrditev drugih vrst gliv. Modra gliva prodre v les in ga razbarva, vendar ne uniči. Premazi Sadolin Base 
vsebujejo antiglivična sredstva, ki preprečujejo utrditev te vrste gliv.

Glivice in škodljivci, ki uničujejo les
Glivice, ki uničujejo les, največkrat ogrožajo lesne strukture. Če je vsebnost vlage v lesu v daljšem časovnem 
obdobju višja kot 20%, to zagotavlja gojišče za različne vrste glivic. Pomanjkanje ustreznega osnovnega 
premazanja omogoča utrditev različnih škodljivcev.

LES JE MATERIAL, KI POTREBUJE ZAŠČITO
Les je eden najstarejših in najbrž še vedno najlepši gradbeni material. Medtem ko ga napredek visokih tehnologij 
znova in znova neusmiljeno preganja iz modno narekovanih surovin, se les vendarle občasno vrne v naše življenje. 
Ker se lahko uporablja vsestransko tako v zaprtih prostorih kot na prostem, poleg tega prinese še dotik narave 
našemu vsakdanjemu življenju, je vredno zaščititi in ohraniti njegovo lepoto.
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Kam? Kaj? Zakaj?
Glavne vrste izdelkov, za zaščito lesenih površin

Glede na vrsto lesa, mesto uporabe, tip lesa, pričakovano obrabo in želeno raven zaščite je treba izbrati najprimernejšo 
rešitev za ta namen. Ob zaščiti lesa je glavni cilj izključitev vlage, ki se lahko doseže ali z nasičenjem lesa ali z vnosom 
premaza. Z dobrim izborom materiala je delo lažje, hitrejše, zaščita je trajnejša, končni rezultat pa več let lep.
Lužila
Uporaba lužila je primerna predvsem v zaščitenih, notranjih prostorih, z namenom barvanja ali dekorativno. Ti izdelki 
ne nudijo pomembne zaščite lesu.
Olja
Olja, voski in drugi izdelki iz skupine pomožnih snovi preprečujejo vstop vlage z zapečatenjem in nasičenjem lesne 
pore. Preprosta olja zagotavljajo osnovno raven zaščite, izdelki z vodo odbijajočimi in UV-odpornimi lastnosti pa 
naredijo lesne površine popolnoma vremensko obstojne.
Lazure
Veliko nerazumevanja spremlja razlaga razlik med vrstami lazur. Pomembno je, da oznaki tanko in debelo označujeta 
razliko med impregnacijo materiala in zmogljivostjo površinske obdelave, ki ni povezana z ravnjo ali s trajnostjo 
zaščite. Pomembno je vedeti, da se obe vrsti lazure lahko uporabljata tako na trdih kot na mehkih lesenih površinah. 
Za pravo izbiro lazure upoštevajte tip lesa oz. naravo uporabe.
Tankoslojna lazura
Tankoslojna lazura je idealna za dimenzijsko nestabilne lesene konstrukcije iz trdega in mehkega lesa (slemena, 
strešne žlebovne deske, balkonske ograje, ograje, vrata, lesene hiše, vrtno pohištvo). Prodre globoko v les, ne tvori 
debelega sloja in tako ne razpoka niti na površinah, ki se razpirajo, gibljejo, krčijo. Globoka vpojnost premaza prep-
rečuje prodiranje vode v les, poleg tega pa še bolj poudari žilnati vzorec lesa.
Debeloslojna lazura
Debeloslojna lazura, ki tvori gost, a zračen sloj, je idealna za dimenzijske trde/mehke lesene konstrukcije (vrata, 
okna, žaluzije, pohištvo). Debeloslojna lazura je trajna na površinah, kjer se les ne giblje, ne poka, ni izpostavljen 
mehanskim obremenitvam. Debeloslojna lazura ponuja svilnato, prosojno površino, ki ne le ščiti lesa za dlje časa, 
ampak tudi poudarja njegovo lepoto.
Lesni barvni premazi
Lesni premazi so primerni za zaščito vsake stene, kjer je treba prvotno (manj dekorativno, potemnjeno, sivo,  degra-
dirano) površino popolnoma prekriti, vendar je potreben fleksibilen premaz.
Laki
Na lesenih površinah obdelanih z laki debel, trden premaz popolnoma zatesni les pred vlago in drugimi okoljskimi 
dejavniki. Premaz je trd, odporen na obrabo, vodotesen in kemično odporen.

Priprava lesenih površin
Vnos lazure v zaprtih prostorih
Pri tretiranju različnih vrst lesa je treba upoštevati nekatera temeljna pravila. V zaprtih prostorih se ne sme uporabljati 
lazur, ki vsebuje aktivno učinkovino (npr. fungicid), ker se lahko te snovi razmnožijo v zraku prostora. Zato v zaprtih pros-
torih ne uporabljamo temeljnega premaza, ampak izberemo lazuro na vodni osnovi, ki ne vsebuje aktivne učinkovine, 
poleg tega pa ob uporabi tudi nima neprijetnega vonja topila in se hitreje suši.

Zunanja zaščita ograj, pregrad in drugih lesenih konstrukcij, ki niso dimenzijske 
Posebnost te površine je, da se lesna struktura do neke mere premika in na površini tvori sile, ki lahko povzročijo 
razpoke, luščenje premaza. Zaradi tega se zaščitna funkcija lesnega premaza na lesu lahko močno zmanjša. Da bi se 
temu izognili, se priporoča uporaba premaznega sistema, ki prodre globoko v pore lesa, kar zagotavlja trajno zaščito. 
Sadolin Classic ponuja odlično rešitev posebej za nedimenzijske lesene konstrukcije in za trajno zaščito trdega lesa, saj 
poleg zračnosti in parapropustnosti ter zaščite pred vremenskimi vplivi prodre globoko v les, tako da ne odstopi zaradi 
spremembe dimenzije lesa.

Priprava novega, neobdelanega lesa
Prah in umazanijo se odstrani s krtačo z lesa. Odstranimo oborine smole, zgladimo možne neravnine z brusnim papir-
jem in očistimo nastali prah s površine. Pred uporabo lazure s topilom uporabljajte premaz Sadolin Base, dokler se 
lesne pore ne nasičijo. Če smo na površino nanesli preveč premaza (svetlih točk, ki se pojavljajo na njej), odstranimo 
presežek s suho krpo, ki ne pušča vlaken. V nasprotnem primeru se lazura ne oprijemlje pravilno na površino in lahko 
povzroča prezgodnjo obrabo, luščenje! Po sušenju nanesemo vrhnjo plast premaza.

Obnova predhodno tretiranih lesenih površin
Odstranimo prah, umazanijo z lesa s krtačo, operemo potencialne alge. Rahlo oprijet premaz odstranimo s krtačo s 
trdimi ščetinami, nato pa nepokrita mesta lesa premažemo z osnovnim premazom Sadolin Base. Po sušenju nanesemo 
vrhnjo plast premaza.
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rečuje prodiranje vode v les, poleg tega pa še bolj poudari žilnati vzorec lesa.
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temu izognili, se priporoča uporaba premaznega sistema, ki prodre globoko v pore lesa, kar zagotavlja trajno zaščito. 
Sadolin Classic ponuja odlično rešitev posebej za nedimenzijske lesene konstrukcije in za trajno zaščito trdega lesa, saj 
poleg zračnosti in parapropustnosti ter zaščite pred vremenskimi vplivi prodre globoko v les, tako da ne odstopi zaradi 
spremembe dimenzije lesa.
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presežek s suho krpo, ki ne pušča vlaken. V nasprotnem primeru se lazura ne oprijemlje pravilno na površino in lahko 
povzroča prezgodnjo obrabo, luščenje! Po sušenju nanesemo vrhnjo plast premaza.

Obnova predhodno tretiranih lesenih površin
Odstranimo prah, umazanijo z lesa s krtačo, operemo potencialne alge. Rahlo oprijet premaz odstranimo s krtačo s 
trdimi ščetinami, nato pa nepokrita mesta lesa premažemo z osnovnim premazom Sadolin Base. Po sušenju nanesemo 
vrhnjo plast premaza.
 



Temelj trajne lepote
Zapletena mreža majhnih celic lesa ni homogen material. Sestavljena je iz lesne celice, lesnih 
vlaken in žile za prenos rastlinskega soka, prav tako vsebuje maščobe, olja, smolo, vosek, slad-
kor, škrob, tanine in barvila. Les ima različne oblike in funkcije, vendar je običajno sestavljen 
iz podolgovatih celic v smeri vzdolžne osi lesa, tudi stene teh celic imajo vlaknasto strukturo.

Zaradi cevne strukture lesa vlaga preprosto najde pot v notranjost materiala, v prostor med 
celicami in v celične votline. To vlažno okolje je idealno za tvorbo škodljivih procesov v lesu.

Les ohrani svojo prvotno hidrofilno lastnost tudi po sušenju: lahko absorbira vlažnost zraka, 
kar posledično spremeni dimenzije lesa, zato se lahko lesni material ali konstrukcija izdelana 
iz njega deformira.

Najboljši način za zaščito lesa je, da se prepreči vdor vlage v njegovo strukturo. S tem po eni 
strani preprečujemo deformacije, po drugi strani pa luščenje barve in mehurjenje, ki ju lahko 
povzroči iztekanje vlage.

Premazi Sadolin
S premazi Sadolin Base (s topilom) lahko učinkovito zgradimo 
prvo in najpomembnejšo linijo zaščite lesa.

Zaradi svoje posebne sestavine premazi:
• globoko prodrejo v lesna vlakna,
• zapolnijo, zaprejo lesne pore,
• zmanjšajo visoko stopnjo absorpcije, 
  ki je značilna za lesene površine,
• zagotovijo ustrezno oprijemno podlago za lazure,
• ekonomično: lazure z dragocenimi pigmenti zadostujejo  
  za večje pravilno premazane površine.

Pomembno je, da premaz sam zagotavlja zaščito le pred vdorom vlage, razbarvanjem in 
pred lesno gobo ter modrenjem, pred ultravijoličnim sevanjem pa ščiti samo skupaj z 
barvnim, UV odpornim ali vrhnjim premazom
Uporabite premaze Sadolin, da bodo vaše lesene površine ostale lepe in trajne mnogo let!
 

Maksimalna 
zaščita

za dimenzijske konstrukcije

Sadolin Extra  
1 ali 2 plasti Sadolin Classic

Sadolin Base
1 plast, do polno nasičenosti pore 
Samo na prostem!

Obnova in 
sveže vrste

za dimenzijske konstrukcije

Sadolin Superdec  
1 ali 2 plasti

Hitra rešitev
 2 v 1

za katerokoli vrsto

Lazura:   
Sadolin 
Classic

Sredstvo za zaščito lesa:
Sadolin Classic 

 Osnovni premaz:   
Sadolin Classic

Samo na prostem!
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Rešitve v vsakem primeru

Nanos lazure
Nikoli ne začnite z nanosom lazure ob robovih, ampak znotraj površine za premazovanje. Z vodenjem iz zapestja vle-
cite čopič energično proti robu v vzdolžni smeri. Vlecite čopič navzkrižno preko vzdolžnega nanosa premaza, tako da 
nanašate lazuro enakomerno. Končno vlečenje čopiča mora potekati v smeri lesnega vzorca. Med nanošenimi plastmi, 
predvsem po sušenju prvih plasti, obrusite površino. Če z brusno gobico odstranimo vlakna, ki so nastala ob nanosu 
prve plasti lazure, pomaga pri oprijemu, poleg tega pa bo površina tudi veliko lepša in bolj gladka.

Pomembni nasveti
Premazovanja ne izvajajte pod vplivom neposredne sončne svetlobe, ne barvajte ogrete površine. Struktura za bar-
vanje mora imeti temperaturo med 5 in 30 stopinjami C. Hitro izhlapevanje topila oteži razmaz premaza, tako da pre-
mazovanje ne bo dobro in kakovostno. Pri nizkih temperaturah, pod približno 10 stopinjami, se podaljša čas vezanja in 
sušenja izdelkov na vodni osnovi, zato je priporočljivo, da se delo opravlja pri prijetnih, normalnih temperaturah.

Plasti
Pogosto je težko najti pravilen sistem premaza za zaščito želene površine. V primeru zaklepov, nove lesene hiše, ograje, 
ki potrebuje prebarvanje, ali degradirane, sive vrtne klopi bodo različne rešitve prinesle pričakovan rezultat.  Z uporabo 
naslednjih plasti, za katere je dokazano, da dobro delujejo, je večina problemov glede zaščite lesa rešena.
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• Prodre globoko v les
• Še posebej lepo poudarja naravni videz lesa,  
  povzroči še večji kontrast med barvama dveh vrst vlaken
• UV odporen
• Odporen proti vremenskim vplivom
• Je vodoodbojen
• Izjemno visoka izdatnost
• Dolga življenjska doba

SADOLIN CLASSIC
Visoko kakovostna, dekorativna, svilnato matirana tankoslojna lazura na osnovi alkid-
ne smole, s topilom, z odprtimi porami, ki se absorbira. 

Področja uporabe
Samo za zunanjo uporabo! Preventivno ščiti les pred lesno gobo in modrenjem.  Za 
zaščito nedimenzijske konstrukcije, kot so fasadni elementi, strešne žlebovne deske, 
balkonske ograje, ograje, lesene hiše, vrtno pohištvo. Lahko se uporablja tudi na tr-
dem lesu. Uporablja se samo za lesene površine, ki niso v neposrednem stiku s tlemi 
in s površinsko vodo.

Pred uporabo vedno preberite
nalepko in navodilo za uporabo!

prodre globoko v 
lesne pore
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hrast rustikal gozdno zelenamacesen
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• Izjemna UV zaščita
• Ekstra dolga življenjska doba
• Prodre globoko v les
• Poudarja naraven videz lesa
• Enostavno za uporabo

SADOLIN EXTRA
Debeloslojna lazura s topilom

Sadolin Extra je satenasto sijajna debeloslojna lazura za zunanjost, ki ščiti in krasi zunanje 
lesene površine. Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi in tudi pred sonč-
nim UV-sevanjem. Priporoča se za premaz površin iz mehkega in trdega lesa oz. za natur 
ali obstoječe, nepoškodovane površine na katerih so transparentni lazurni premazi.
Z vodoodbojnim učinkom, poudarja naravno lepoto lesa. Prenovljen Sadolin Extra, z novo 
sestavo se veliko bolj vpije v les, kar omogoča še bolj trajno zaščito.

Področje uporabe
Dimenzijsko stabilne zunanje lesene konstrukcije iz mehkega in 
trdega lesa (vrata, okna, žaluzije) fasade, slemena, balkonske ograje, 
lesene ograje, vrtno pohištvo.
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• Izjemna UV zaščita
• Ekstra dolga življenjska doba
• Prodre globoko v les
• Poudarja naraven videz lesa
• Enostavno za uporabo

SADOLIN EXTRA
Debeloslojna lazura s topilom

Sadolin Extra je satenasto sijajna debeloslojna lazura za zunanjost, ki ščiti in krasi zunanje 
lesene površine. Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi in tudi pred sonč-
nim UV-sevanjem. Priporoča se za premaz površin iz mehkega in trdega lesa oz. za natur 
ali obstoječe, nepoškodovane površine na katerih so transparentni lazurni premazi.
Z vodoodbojnim učinkom, poudarja naravno lepoto lesa. Prenovljen Sadolin Extra, z novo 
sestavo se veliko bolj vpije v les, kar omogoča še bolj trajno zaščito.

Področje uporabe
Dimenzijsko stabilne zunanje lesene konstrukcije iz mehkega in 
trdega lesa (vrata, okna, žaluzije) fasade, slemena, balkonske ograje, 
lesene ograje, vrtno pohištvo.
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ohranja originalno 
barvo lesa

vrača originalno 
barvo površine

vodoodbojna
H226 H336

Celotno besedilo H-stavkov najdete v varnostnem listu.

• Zagotavlja izjemno UV zaščito lesenim površinam
• Ekstra dolga življenska doba
• Prodre globoko v les 
• Poudarja naravni videz lesa
• Enostavna za uporabo  

SADOLIN UV EXTRA
Debeloslojna lazura s topilom

Sadolin Extra UV je brezbarvna, prozorna lazura za zunanjo uporabo, ki dolgotrajno ščiti 
les, tudi če želimo ohraniti naravno barvo lesa. Extra UV lazura za zunanjo uporabo zago-
tavlja izjemno UV zaščito. Zaradi svoje posebne sestave popolnoma ščiti leseno površino 
tudi brez pigmentov, torej se ohrani naravna barva z maksimalno zaščito. Idealna tudi za 
obnovo starih površin, ker ne potemni prejšnjih premazov.

Področje uporabe
Mehke in trde zunanje in notranje lesene konstrukcije (vrata, okna, žaluzije), fasade,  sle-
mena, balkonske ograje, lesene ograje, leseno pohištvo. Ni primerna za pohodne površine!
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• Ne razpoka, ne spolzi
• Vodoodbojen
• Izjemna UV zaščita
• Je enostaven za uporabo
• Na voljo v elegantnih in živahnih barvah 
• Nima neprijetnega vonja

SADOLIN SUPERDEC
Premaz za les z odlično pokrivnostjo

Svilnat premaz za les na vodni osnovi, ki zagotavlja učinek gornjega premaza. Za notranjo in 
zunanjo uporabo. Vodoodbojen, zagotavlja zelo fleksibilno plast, ne razpoka, ne spolzi.
Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi. Nima neprijetnega vonja in je 
enostaven za uporabo.

Področje uporabe
Mehke in trde zunanje in notranje lesene konstrukcije (vrata, okna, žaluzije), fasade,  
slemena, balkonske ograje, lesene ograje, leseno pohištvo.

Razvrstitev glede na nevarnost: R 

Celotno besedilo H-stavkov najdete v varnostnem listu.

H412

ZUNANJI PROSTORI
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Celotno besedilo H-stavkov najdete v varnostnem listu.

• Zagotavlja izjemno UV zaščito lesenim površinam
• Ekstra dolga življenska doba
• Prodre globoko v les 
• Poudarja naravni videz lesa
• Enostavna za uporabo  

SADOLIN UV EXTRA
Debeloslojna lazura s topilom

Sadolin Extra UV je brezbarvna, prozorna lazura za zunanjo uporabo, ki dolgotrajno ščiti 
les, tudi če želimo ohraniti naravno barvo lesa. Extra UV lazura za zunanjo uporabo zago-
tavlja izjemno UV zaščito. Zaradi svoje posebne sestave popolnoma ščiti leseno površino 
tudi brez pigmentov, torej se ohrani naravna barva z maksimalno zaščito. Idealna tudi za 
obnovo starih površin, ker ne potemni prejšnjih premazov.

Področje uporabe
Mehke in trde zunanje in notranje lesene konstrukcije (vrata, okna, žaluzije), fasade,  sle-
mena, balkonske ograje, lesene ograje, leseno pohištvo. Ni primerna za pohodne površine!
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• Ne razpoka, ne spolzi
• Vodoodbojen
• Izjemna UV zaščita
• Je enostaven za uporabo
• Na voljo v elegantnih in živahnih barvah 
• Nima neprijetnega vonja

SADOLIN SUPERDEC
Premaz za les z odlično pokrivnostjo

Svilnat premaz za les na vodni osnovi, ki zagotavlja učinek gornjega premaza. Za notranjo in 
zunanjo uporabo. Vodoodbojen, zagotavlja zelo fleksibilno plast, ne razpoka, ne spolzi.
Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi. Nima neprijetnega vonja in je 
enostaven za uporabo.

Področje uporabe
Mehke in trde zunanje in notranje lesene konstrukcije (vrata, okna, žaluzije), fasade,  
slemena, balkonske ograje, lesene ograje, leseno pohištvo.

Razvrstitev glede na nevarnost: R 

Celotno besedilo H-stavkov najdete v varnostnem listu.
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IZJEMNO DOLGOTRAJNA ZAŠČITA LESA
Zunanja lazura, na vodni osnovi, hitro sušeča, svileni sijaj. Za premazovanje 
naravnih in predhodno impregniranih lesenih površin.
StayClean® Technology: Samočistilni premaz. Na površini, ki je obdelana s 
tehnologijo StayClean®, kapljice vode (npr. dežja) zaradi hidrofilnega učinka 
zdrsijo, s čimer izperejo površinske nečistoče (umazanija, prah), ki tako ne 
obstane na premazu. Samočistilna površina z aktivnimi delci tako poleg 
čistejšega in bolj estetskega videza zagotavlja trajnejšo in odpornejšo 
leseno površino kot kdaj koli prej.
Premaz je odporen na plesen in biološko korozijo.

Tehnologija Balance: Izjemno dolg odprti čas (možnost uporabe dalj časa), vendar hitro sušenje 
in izjemna obstojnost.
Vodoodbojen, UV-odporen premaz, s čimer ščiti pred vplivi vlage in vremena. Zagotavlja kar do 
10 let zaščite pred vremenskimi vplivi.
Področje uporabe: Zunanja uporaba, dimenzionalne lesene konstrukcije: vrata, okna, polkna, 
žaluzije, fasadne obloge, obrobne deske, balkonske ograje.

2 Pakiranje: 0,7 l,   Poraba: 13 m /l pri enkratnem nanosu in je odvisna od kakovosti površine in 
načina nanosa.

Brezbarvna Sonoma Bor Tik

Mahagonij Temni hrast Palisander

Kostanj Platano siva

Oreh Bela

Predstavljajte si, 

da se vaša hiša 

samodejno 
očisti!

Površina, obdelana s 
tradicionalnim premazom

Površina, obdelana
s sredstvom 
Sadolin Extreme

Voda in dežne kaplje zdrsijo po površini. 
Izperejo umazanijo in prašne delce. 
Čistejši in estetski videz.
Bolj trpežna in bolj odporna površina lesa.

Zapolni majhne razpoke in luknje. Primerno za vse vrste lesa. Primerno za notranjo in zunanjo 
uporabo.

Lastnosti izdelka: Korekcija barve. Najv. globina: 2 cm. Barve se lahko mešajo med seboj. 
Pakiranje: 75g.
Način nanosa: Kit iz tube potisnite neposredno na poškodovano mesto.
Rok uporabnosti: 36 mesecev. Zaščitite pred zmrzaljo in vročino! 
Skladiščenje: najm. 5 °C. Lastnosti premaza: Lahko se brusi in barva po 3 urah (odvisno od 
debeline plasti, temperature in vlažnosti). Največja debelina sloja: 1 cm. Najv. globina: 2 cm. 
Lahko se pobarva z vsemi vrstami barv. 

Sadolin Kit za les - za notranjo in zunanjo uporabo
 SADOLIN WOODFILLER 

Navodila za uporabo: Osnovna podlaga mora biti čista, suha, brez prahu in maščobe. Odstranite ohlapne dele, ki se luščijo. 

Cev tube je oblikovana tako, da se kit neposredno potisne iz tube na poškodovano mesto. V primeru poškodbe, globlje od 1 

cm, nanašajte v več plasteh. V primeru zunanje uporabe vedno uporabljajte prekrivno barvo. Čiščenje orodja: z mlačno 

vodo. Priporočen sistem premazov: Glej tehnični list! 

Skladiščenje: na temperaturi najm. +5 °C, na mestu, zaščitenem pred neposrednimi sončnimi žarki in pred vročino. 

Bela BukevHrastNaravni PalisanderTik Mahagonij



IZJEMNO DOLGOTRAJNA ZAŠČITA LESA
Zunanja lazura, na vodni osnovi, hitro sušeča, svileni sijaj. Za premazovanje 
naravnih in predhodno impregniranih lesenih površin.
StayClean® Technology: Samočistilni premaz. Na površini, ki je obdelana s 
tehnologijo StayClean®, kapljice vode (npr. dežja) zaradi hidrofilnega učinka 
zdrsijo, s čimer izperejo površinske nečistoče (umazanija, prah), ki tako ne 
obstane na premazu. Samočistilna površina z aktivnimi delci tako poleg 
čistejšega in bolj estetskega videza zagotavlja trajnejšo in odpornejšo 
leseno površino kot kdaj koli prej.
Premaz je odporen na plesen in biološko korozijo.

Tehnologija Balance: Izjemno dolg odprti čas (možnost uporabe dalj časa), vendar hitro sušenje 
in izjemna obstojnost.
Vodoodbojen, UV-odporen premaz, s čimer ščiti pred vplivi vlage in vremena. Zagotavlja kar do 
10 let zaščite pred vremenskimi vplivi.
Področje uporabe: Zunanja uporaba, dimenzionalne lesene konstrukcije: vrata, okna, polkna, 
žaluzije, fasadne obloge, obrobne deske, balkonske ograje.

2 Pakiranje: 0,7 l,   Poraba: 13 m /l pri enkratnem nanosu in je odvisna od kakovosti površine in 
načina nanosa.
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Površina, obdelana
s sredstvom 
Sadolin Extreme

Voda in dežne kaplje zdrsijo po površini. 
Izperejo umazanijo in prašne delce. 
Čistejši in estetski videz.
Bolj trpežna in bolj odporna površina lesa.

Zapolni majhne razpoke in luknje. Primerno za vse vrste lesa. Primerno za notranjo in zunanjo 
uporabo.

Lastnosti izdelka: Korekcija barve. Najv. globina: 2 cm. Barve se lahko mešajo med seboj. 
Pakiranje: 75g.
Način nanosa: Kit iz tube potisnite neposredno na poškodovano mesto.
Rok uporabnosti: 36 mesecev. Zaščitite pred zmrzaljo in vročino! 
Skladiščenje: najm. 5 °C. Lastnosti premaza: Lahko se brusi in barva po 3 urah (odvisno od 
debeline plasti, temperature in vlažnosti). Največja debelina sloja: 1 cm. Najv. globina: 2 cm. 
Lahko se pobarva z vsemi vrstami barv. 

Sadolin Kit za les - za notranjo in zunanjo uporabo
 SADOLIN WOODFILLER 

Navodila za uporabo: Osnovna podlaga mora biti čista, suha, brez prahu in maščobe. Odstranite ohlapne dele, ki se luščijo. 

Cev tube je oblikovana tako, da se kit neposredno potisne iz tube na poškodovano mesto. V primeru poškodbe, globlje od 1 

cm, nanašajte v več plasteh. V primeru zunanje uporabe vedno uporabljajte prekrivno barvo. Čiščenje orodja: z mlačno 

vodo. Priporočen sistem premazov: Glej tehnični list! 

Skladiščenje: na temperaturi najm. +5 °C, na mestu, zaščitenem pred neposrednimi sončnimi žarki in pred vročino. 

Bela BukevHrastNaravni PalisanderTik Mahagonij



SADOLIN Parquet Oil
Olje za parket

Proti madežem odporno, vodoodbojno pralno olje za parket. Pred uporabo odstranite 
madeže in umazanijo s parketa. Po možnosti to storite, preden se zasušijo. Za želeni 
učinek zadostuje nanos ene plasti. Olje za parket je odporno proti obrabi in idealno za 
lesene talne obloge, parketne obloge, talne obloge iz tropskega lesa in pohištvo. 
Olje »Natur« ohranja naraven videz lesa ter poudarja njegovo obliko in mu daje bolj 
zrel ton. Olje za parket Sadolin »Bela tančica« daje lesu bel neprosojen opalen učinek 
ter ohranja njegov naravni videz.

Lastnost izdelka. Odporno proti madežem, vodoodbojno, pralno. Vodoodbojno. 
Odporno proti obrabi. Brez vonja. Olje »Natur« ohranja naraven videz lesa ter poudarja 
njegovo obliko in mu daje bolj zrel ton. Olje za parket Sadolin »Bela tančica« daje lesu bel 
neprosojen 

Čas sušenja: 16 ur pri 20 °C/50 % ob relativni vlažnosti. Pred uporabo počakajte 3 
dni. Odporno proti madežem, vodoodbojno, pralno. Odporno proti obrabi. 
Brez vonja. Pripravljeno za uporabo. Ni potrebno redčiti.

2Poraba: 30 m /l

opalen učinek ter ohranja naravni videz lesa.

natur bela tančica

odporno
proti obrabi

vodoodbojno

brez vonja

odporno proti 
madežem, pralno  

7
ODTENKOV

50% naravnih sestavin 
Za notranji/zunanji prostor

Sadolin Velvet je hitrosušeča baza za lazuro, narejena iz najmanj 50% 
naravnih in obnovljivih surovin. Soft Touch formula: zaradi vsebnosti 
naravnega olja učinkovito poudarja teksturo lesa in daje površini mehak, 
svilen videz. Lahko se niansira s sistemom za mešanje barv Dulux/Acomix. 
2in1: v notranjih prostorih se nanaša brez predhodnega nanosa temeljne 
barve.
Področje uporabe: za vse vrste lesenih površin v notranjih prostorih, 
razen tal in stopnic. Primerna ja za uporabo tudi v zunanjem prostoru.

Hitro se suši
Brez neprijetnih vonjav
Prodre globoko v les

Baza za lazuro, hitro sušeča

SADOLIN VELVET

50% 
naravnih sestavin

odtenkov

poudarja teksturo lesa 
in daje površini

mehak, svilen videz 

v notranjih prostorih 
se nanaša brez 
predhodnega

nanosa temeljne 
barve
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NR

NR

Sadolin base NR 
se priporoča tudi kot vezni sloj za obnovo 
starih lazurnih premazov.



NR

NR

Sadolin base NR 
se priporoča tudi kot vezni sloj za obnovo 
starih lazurnih premazov.



Distributer: Spekter d.o.o., 
Ložnica pri Žalcu 52/a, 3310 Žalec, 
Tel: + 386 3 713 25 00, 
info@spekter-zalec.si, www.spekter-zalec.si


