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Slovo na úvod
S větším nasazením než kdy dříve vstupuje firma OLI Lacke do roku 2016. Vyrábí spektrum
produktů, od těch se zachováním efektu surového dřeva, přes moderní vodou ředitelné laky až po
nové vosky s olejem. Podrobné aktuální informace se dočtete na www.korund-povrchy.cz, nebo si
přečtěte stručnou nabídku novinek z naší firmy přímo zde.

NOVINKA: OLI-CRYL 25.60 I 2K lak efekt surového dřeva v přírodní matné

NĚKDO MÁ RÁD MATNOU KLASIKU!
Nový lak s efektem surového dřeva od Oli Lacke působí na dřevu téměř neviditelně. Pro
truhláře je zajímavý lakovaný povrch, který ovšem působí jako přírodní. A přesto se na
nábytku nachází odolná vrstva laku.
Na jaře 2016 nabídneme truhlářům, stolařům, výrobcům nábytku a nábytkových sérií nový OLICRYL 25.60, 2K s efektem surového dřeva. Lakovaný povrch dřeva působí opticky i na omak až
zarážejícím způsobem přírodně - dokonce můžete cítit póry dřeva. Přesto je povrch díky odolnému
2K polyuretanovému laku neviditelně chráněn. Stříkací lak dřevo pouze nepatrně zvýrazní a
nezamlží jej. U velmi kvalitního nábytku, který je vystaven intenzívnímu zatížení, zajistí nový OLICRYL 25.60 2K lak s efektem surového dřeva odolnost, UV-ochranu, ochranu proti žloutnutí a
všechny další přednosti vysoce jakostní lakové povrchové úpravy. OLI-CRYL 25.60 2K lak s
efektem surového dřeva lze objednat v balení 10 a 30 litrů.

NOVINKA: OLI-KS 8.20 I 1K tvrdý lak (splňuje Decopaint)

VŽDY O KROK LEPŠÍ!
Tvrdý lak, (splňující Decopaint) od Oli Lacke bude v budoucnosti truhlářům velkým
pomocníkem. Víceúčelový lak na dřevo v interiéru svým matným vzhledem přímo láká k
prohlédnutí a dotyku.
OLI-KS 8.20 I 1K tvrdý lak je perfektním řešením pro všechny truhláře a stolaře, kteří hledají
alternativu k systémům vodou ředitelných laků, především pro úpravu schodišť z masivního dřeva.
Pomocí tohoto rozpouštědlového laku ze syntetických pryskyřic (ale splňující Decopaint) na bázi
oxidačně schnoucí kombinace oleje a vosku lze dosáhnout přírodního povrchu s dobrou
mechanickou i chemickou odolností. Tupě matný, jakož i zvýrazněný povrch nejen fantasticky
vypadá, ale je působivý i na omak - téměř jako olejovaný. Cílí na vkus těch zákazníků, kteří kromě
trendového vzhledu vyžadují i ochrannou vrstvu laku. Výrobek, který se dle naší formule „easy-touse“ (snadno použitelný) zpracovává jednokomponentně, nepotřebuje přidání tužidla. Aplikuje se
snadno ve dvou krocích pomocí štětce, válečku nebo pistole. K objednání je transparentní OLI-KS
8.20 I 1K tvrdý lak od března 2016 v balení 1, 3 a 11 litrů.

NOVINKA: OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K lak na podlahy „EASY TO USE“

PODLAHA JEDNODUŠE!
Výraz „DOMO“ je odvozen od latinského „DOMUS“ a znamená „DŮM“. Tomu odpovídá
podlahový lak „OLI-AQUA DOMO“, který je určen na dřevěné podlahy v soukromých
obytných prostorech. Právě zde přesvědčuje nejen vzhledem, ale i technologií „Easy-to-use“.
Název OLI-AQUA DOMO patří čirému lakování podlah a schodů v domácnosti, které zvýrazní
přírodní barevný odstín dřeva. Výrobek neskóruje jen kvůli svému pěknému zvýraznění, ale také
díky svému excelentnímu rozlivu a jednoduchému zpracování bez viditelných stop po aplikaci. I
nezkušeným zpracovatelům proto nabízí bezpečný vstup do světa lakování podlah. „Kompetentnost
produktu i nadále vyzdvihujeme s přídomkem 'easy-to-use¨“, jak říká ředitel společnosti Götz
Schubert. Nosným činitelem účinnosti jsou zde akryláty rozpustné ve vodě, které zaručí optimální
rovnováhu mezi cenou a funkčností. Mimoto je OLI-AQUA DOMO připraven ke zpracování a tak
umožňuje lakování parketových podlah bez základu. OLI-AQIA DOMO lze zpracovávat jak
válečkem, tak i špachtlí a umožňuje nalakování během jednoho dne. Z toho profitují především
řemeslníci a zřizovatelé objektů z oblasti podlah, kteří jsou při vypisování tendrů na bytovou
výstavbu v těžkém konkurenčním boji. Tvrdost, chemickou a mechanickou odolnost vodou
ředitelného laku lze v segmentu profesionálního lakování podlah v domácnostech klasifikovat jako

nadprůměrnou. OLI-AQUA DOMO 15.40 1K lze objednat v 5-ti litrovém balení a ve stupni lesku
polomat a mat.

NOVINKA: OLI-AQUA ECO B 18.28 I 1K barevný lak pro řemeslné zpracování

JEDNODUŠE TŘEBA MODROU!
Věděli jste, že modrá barva podněcuje kreativitu? Alespoň to zjistili dva odborníci ve
výzkumu trhu z University of British Columbia ve Vancouveru. Proto zve Oli Lacke GmbH teď
se svým novým OLI-AQUA ECO B 18.28 1K k modrému lakování.
Nábytkářský průmysl a dodavatelé dveří sází už roky na ekonomické, vodou ředitelné laky Oli Lacke
GmbH s nízkým emisním podílem. Nadále dobývá OLI-AQUA ECO B 18.28 1K barevný lak také
truhlářskou a stolařskou řemeslnou výrobu. Přitom se orientuje na jednokomponentní vodou
ředitelný lak jako alternativu k tvrdnoucímu velkému bratrovi - OLI-AQUA MODU 1K/2K. Přičemž ve
věci odolnosti a také v ceně si udržuje určitý uctivý odstup. Tím je ekonomickou alternativou pro
všechna běžná použití v barevném světě nábytku, kterou je třeba brát vážně. Díky vysoce
hodnotným akrylickým pojivům rychle schne, má vynikající kryvost a plnivost a nežloutne. Také
svým poměrem cena - výkon udává OLI-AQUA ECO B 18.28 rozhodně tón, jak tvrdí ředitel
společnosti Götz Schubert. Je vhodný především pro hospodárnou povrchovou úpravu všech
běžných druhů dřeva a dřevěných materiálů v interiéru a lze optimálně zpracovávat pomocí Airless,
Airmix i poléváním. Jak je už zvykem, nabízí Oli Lacke GmbH barevný lak OLI-AQUA ECO B 18.28
1K „v systému“: V konstrukcích s uzavřenými póry je proto možná příprava perfektního podkladu s
plničem OLI-AQUA 18.36 1K. Pro přelakování zaručí prvotřídní výsledek vícevrstvý čirý lak OLIAQUA ECO 18.27 1K. K objednání je OLI-AQUA ECO B 18.28 1K barevný lak v baleních 10 l, 2,5 l
a 1 l v RAL, Sikkens, NCS a speciálních barevných odstínech.

OLI-NATURA HS Hartwachsöl (tvrdý olej s voskem) a OLI-NATURA tužidlo (systém 2 v 1)

KDO CHCE VÝRAZNĚ NA SCÉNU, S NAŠIMI LAKY TOHO SMĚLE
DOSÁHNE!
OLI-NATURA HS Hartwachsöl (tvrdý olej s voskem) a nové OLI-NATURA tužidlo od Oli Lacke
GmbH tvoří perfektní pár. Společně se zaručeně postarají o výrazný a rychlý boom v oblasti
podlah.

Při základním ošetření dřevěných podlah ve školách a prostorách pro pořádání veřejných akci jde
často o rychlost, aby byl výpadek v možnosti užívání co nejmenší. „Proto teď nabízíme pro
extrémně zatížitelný High-Solid-Hartwachsöl tvrdnoucí složku, která výrazně zkrátí reakci
vytvrdnutí.“ Odborný pracovník může OLI-NATURA tužidlo přimíchat krátce před použitím do OLINATURA HS Hartwachsöl tvrdého oleje s voskem v poměru 10:1. Takto upravená plocha je při
optimální vlhkosti vzduchu a teplotě místnosti do 24 hodin opět plně zatížitelná. Tak se dokonce po
jedné vrstvě dosáhne vynikající odolnosti proti špinění a agresivním tekutinám. Navíc splňuje téměř
bezrozpouštědlový High-Solid-Hartwachsöl s výdajností až 50 m2/l nejvyšší požadavky na efektivitu.
Pro barevnou úpravu lze plochu připravit pigmentovanými oleji OLI-NATURA-Projektöl. K objednání
je transparentní OLI-NATURA HS Hartwachsöl v balení 1 l a 3 l. OLI-NATURA tužidlo nabízíme ve
100 ml a 300 ml balení.

NOVINKA: OLI-NATURA Hartwachsöl (nevyžaduje označení nebezpečnosti)

ZAŽIJTE PŘÍRODNÍ DŘEVO!
Povrch vnímáme zrakem a pocitem. Proto přináší Oli Lacke GmbH se svým OLI-NATURA
Hartwachsöl tvrdým olejem s voskem skvělý vnější vzhled dřeva, které je příjemné na omak a
zároveň boduje svou vysokou odolností.
Od ledna 2016 se mohou podlaháři, truhláři a stolaři přesvědčit o nové odolné kombinaci olejevosku (nevyžaduje označení nebezpečnosti) na citelně přírodním povrchu. Nový OLI-NATURA
Hartwachsöl tvrdý olej s voskem decentně podtrhuje charakteristický odstín dřeva a pečuje o
příjemně hedvábný omak. Při výrobě se používají přírodní oleje, pryskyřice a vosky jako karnaubský
vosk, zřejmě nejtvrdší přírodní vosk s excelentní odolností vůči oděru. Zároveň prokázal
Hartwachsöl v testu rezistence proti skvrnám vynikající odolnost vůči chemikáliím používaným v
domácnosti a tekutinám. Podle oblasti použití se materiál zpracovává v jednom až dvou pracovních
krocích rovnoměrně tenkou vrstvou štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Už při jedné aplikaci
způsobí materiál dobré nasycení dřeva a stejnoměrný povrch, který bez vyleštění působí trochu
leskleji. Důkladným zapracování padem v mokré fázi se Hartwachsöl dostane hlouběji do dřeva.
Tím povrch získá pocitově přirozenou matnost. Pro barevnou úpravu lze plochu připravit
pigmentovanými

oleji OLI-NATURA-Projektöl.

K objednání

je transparentní

OLI-NATURA

Hartwachsöl tvrdý olej s voskem v balení 1 l, 3 l a 30 l.

O nás I Kontakt
Výrobky firmy Oli Lacke GmbH (rodinného německého výrobce povrchových úprav dřeva se sídlem v saském Lichtenau)
prodává ve výhradním zastoupení v České Republice firma Korund v. o. s. Výrobky používají průmysloví a řemeslní

zpracovatelé v interiérech po celém světě. Nabídka se dělí na dvě značky: Tradiční značka firmy, OLI-LACKE, se těší stále
větší oblibě především díky ekologickým vodou ředitelným lakům. OLI-NATURA je značkou pro přírodní oleje a vosky, které
vysoce oceňují především známé řemeslné dílny pro úpravu nábytku a podlahových dílců. Cílem firmy je nabízet prvotřídní
produkty, které jsou měřítkem ve své třídě.
Více informací získejte u firmy:

Korund v.o.s.
Petr Šeda (zástupce pro povrchové úpravy)
Bílá Třemešná 385
544 72 Bílá Třemešná
DIČ: CZ 25272497
Tel. +420 777 173 372
e-mail: info@korund-povrchy.cz
www.korund-povrchy.cz

