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OCHRONA DREWNA

Środki ochrony drewna stanowiły pierwsze produkty, 

jakie firma Remmers miała w ofercie. Do dziś stano-

wią one jedną z podpór całego przedsiębiorstwa. 

Drewno to dar natury, który należy chronić. Firma 

Remmers  już u swego zarania wyznaczyła sobie za 

cel wytwarzanie wyłącznie surowców i produktów 

nie obciążających środowiska. 

Remmers jest dostawcą materiałów lakierniczych 

skierowanych do szerokiej grupy odbiorców, między 

innymi: producentów mebli, okien, schodów, drzwi 

wewnętrznych i zewnętrznych, a także parkietów. 

Obecnie firma szczególnie promuje ekologiczne 

wyroby wodorozcieńczalne i w tym zakresie wpro-

wadza dużo nowych rozwiązań. Są one kierowane 

głównie do meblarzy oraz zakładów wytwarzających 

stolarkę otworową zewnętrzną i wewnętrzną. Z asor-

tymentu Remmers producentów mebli i stolarzy 

szczególnie powinny zainteresować lazury i farby 

znajdujące zastosowanie w wykańczaniu mebli ogro-

dowych oraz lakiery i bejce do drewna: produkty NC, 

PUR, Aqua oraz olejowoski. Poza tym warto zwrócić 

uwagę na bogatą gamę materiałów przeznaczonych 

do wykańczania okien i innych elementów drewnia-

nych. Co istotne, realizowane są także zamówienia 

produktów o parametrach określonych przez klienta 

dotyczących na przykład stopnia połysku czy kolory-

styki bejc lub lazur.

Grupy produktów:

Farby i lazury do drewna

l Kompletny asortyment produktów do ochrony 

i uszlachetniania drewna

l Systemy produktów do stosowania we wnętrzach 

i na zewnątrz

l Od lazur przez oleje pielęgnacyjne po lakiery 

barwne

l Ochrona przed sześcioma zagrożeniami: wilgocią, 

sinizną, zgnilizną, pleśniami/glonami, ultrafioletem 

i żerowaniem os

Lakiery i bejce 

l Wieloletni partner stolarzy i cieśli

l Kompletny asortyment od innowacyjnych lakie-

rów wodnych poprzez NC  i PUR aż po systemy zgod-

ne z dyr. Deco-Paint 

l Swobodne tworzenie kolorów dzięki wysoce ela-

stycznemu systemowi bejc w zestawach

Przemysłowe powłoki do drewna

l Induline Premium-Coating

l Trwałe i eleganckie powierzchnie okien i drzwi

l Najwyższe standardy jakościowe dzięki najnowo-

cześniejszym surowcom

l Bardzo silna ochrona przed wilgocią, także w miej-

scach najbardziej na nią podatnych

l Najmodniejsze zestawy kolorów ze wzornika

Remmers WOOD trends

l RSG: 10 lat gwarancji na powłoki 

Ochrona i renowacja drewna

l Ochrona drewna zwalczająca owady, grzyby 

i pleśnie

l Systemy renowacji wzmacniające drewno i uzu-

pełniające jego ubytki

l Środki ochrony profilaktycznej w postaci koncen-

tratów, soli, past i barwników 

n   REMMERS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 816 81 00, www.remmers.pl, e-mail: remmers@remmers.pl
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HK-Lasur – dekoracyjna lazura ochronna do drewna. Stosowanie: do drewna na zewnątrz, nie mającego kontaktu z gruntem 

i wodą; deskowania elewacyjne, płoty, pergole, altanki, podbitki dachowe, wiaty itp. Właściwości: daje sześciokrotną ochronę: 

przed sinizną, zgnilizną, pleśnią i algami, przed owadami, promieniowaniem UV i wilgocią, zintegrowana powłoka gruntująca, nie 

pęka, głęboko wnika w drewno, ma charakter hydrofobowy, pozwala drewnu „oddychać”, renowacja  bez konieczności przeszlifo-

wywania. Zużycie [ml/m2]: 2 x 120. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5; 10; 20.

Holzschutz-Creme – dekoracyjny lazurujący krem ochronny do drewna. Stosowanie: do drewna na zewnątrz, nie mają-

cego kontaktu z gruntem i wodą; deskowania elewacyjne, płoty, pergole, altanki, podbitki dachowe, wiaty itp. Właściwości: 
głęboko wnika i daje się nakładać grubymi warstwami, jednorazowo rozprowadza się optymalnie i nadaje wspaniałą optykę lazu-

ry, profilaktycznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią, promieniowaniem UV i wilgocią, zintegrowana powłoka gruntująca, 

pigmenty i faza stała nie osadzają się – produktu nie potrzeba mieszać, renowacja  bez konieczności przeszlifowywania. Zużycie 
[ml/m2]: 2 x 120. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5; 20.

Pflege-Öl – rozpuszczalnikowy olej do drewna ogrodowego. Stosowanie: meble ogrodowe, tarasy z drewna takich gatun-

ków jak np. teak, bangkirai, massaranduba, modrzew, daglezja, iroko, dąb itp.; do drewna termizowanego i do kompozytów pla-

stikowo-drewnianych. Właściwości: środek hydrofobowy, nie zamyka porów, chroni drewno przed wyschnięciem, wersje kolory-

styczne przeciwdziałają szarzeniu, szybko schnie, jest łatwy w stosowaniu. Zużycie [ml/m2]: 1 x 100. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 

5.

Langzeit-Lasur UV – dekoracyjna lazura typu medium-solid. Stosowanie: cenne obiekty z drewna: płoty, deskowania 

elewacyjne, okiennice, okna drewniane, drzwi zewnętrzne i meble ogrodowe. Właściwości: jedwabisty połysk, bardzo odporna 

na warunki atmosferyczne, łatwe czyszczenie, wysoka ochrona UV nawet dla jasnych kolorów, odporność na blokowanie, doskona-

ła rozlewność. Zużycie [ml/m2]: 1 x 100; 2 x 60. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5; 20.

HWS-112-Hartwachs-Siegel – hybryda o parametrach dwuskładniowego lakieru poliuretanowego. Stosowanie: cenne 

meble z litego drewna, panele, listwy. Podłogo z drewna, parkiet, korek, schody drewniane itd. Właściwości: jedwabisty mat, nie 

zamyka porów drewna, pozwalając mu oddychać, trwały, nie przyjmujący zanieczyszczeń, wytrzymały na znaczne obciążenia, 

odporność chemiczna; spełnia wymogi DIN 68861. Zużycie [ml/m2]: 2 x 60-80. Opakowanie [l]: 1; 5; 20.

Deckfarbe – wodna, kryjąca farba do ochrony przed warunkami atmosferyczymi. Stosowanie: do drewna i na inne podło-

ża, do pomieszczeń na zewnątrz np. do domów drewnianych, podbitek dachowych, do blachy cynkowej (np. na rynnach dachowych). 

Właściwości: silne krycie, dobra elastyczność, odporność na ulewny deszcz, pozwala drewnu „oddychać”, łagodny zapach. Zużycie 
[ml/m2]: 2 x 100. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5; 10; 20.
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