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SOPUR to polska marka o ponad trzydziestoletniej tradycji. Specjalizujemy się w 
wytwarzaniu produktów dekorujących, pielęgnujących i zabezpieczających drewno. 
W naszej ofercie znajduje się szeroka gama bejc, patyn, koncentratów, lakierów, olejów 
oraz rozcieńczalników. Wieloletnie doświadczenie, nowoczesne rozwiązania technologiczne 
i najlepsi specjaliści sprawiają, że jesteśmy ekspertem w dziedzinie ochrony i dekoracji drewna.

Celem niniejszego przewodnika jest ułatwienie wyboru produktu odpowiadającego Państwa 
potrzebom.

Serdecznie zapraszamy również na stronę www.sopur.pl, gdzie znajduje się nasza pełna 
oferta.

Drodzy Klienci, 
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BEJCE I PATYNY DO DREWNA

Podkreślenie i wzmocnienie rysunku drewna

Bejca Nitro* Bejca Pastelowa* 

Bejca Antyczna-Rozpuszczalnikowa Bejca Antyczna-Wodna*

Zalety: łatwa w aplikacji, bardzo dobra rozlew-
ność i jednorodność wybarwienia, efekt rusty-
kalny
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, poleca-
na do dębu, sosny i jesionu
Aplikacja: natrysk, pędzel, tampon – z przetar-
ciem lub bez, w zależności od oczekiwanego 
efektu
Czas schnięcia: 15 min.
Wydajność: 10-15 m2 z 1L 
Opakowania: 0,5L, 2L, 10L, 30L, 190L

Zalety: modna kolorystyka obejmująca szeroką 
gamę kolorów przełamanych (w różnym stopniu) 
bielą. 
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, każdy 
gatunek drewna 
Aplikacja: natrysk z przetarciem lub bez, w za-
leżności od oczekiwanego efektu
Czas schnięcia: 15-30 min.
Wydajność: 10 m2 z 1L
Opakowania: 0,5L, 2,5L, 10L

Zalety: specjalnie dostosowany czas schnięcia 
umożliwia pokrywanie dużych powierzchni, np. 
podłóg, efekt rustykalny
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, każdy 
gatunek drewna
Aplikacja: natrysk, pędzel, tampon
Czas schnięcia: 2 h
Wydajność: 10-15 m2 z 1L
Opakowania: 2L, 10L, 30L, 190L

Zalety: zapewnia jednorodne wybarwienia w 
przekrojach poprzecznych i podłużnych drewna, 
nie zawiera rozpuszczalników – przyjazna środo-
wisku naturalnemu, efekt rustykalny
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, poleca-
na do dębu i jesionu, można barwić buk, sosnę 
i olchę
Aplikacja: natrysk, pędzel, tampon, 
przez zanurzanie, flowcoating
Czas schnięcia: 5 h
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 0,5L, 2L, 10L, 20L, 100L, 190L
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BEJCE I PATYNY DO DREWNA

Wyrównanie usłojenia drewna

Bejca Rozpuszczalnikowa

Bejca Spirytusowa

Bejca Specjal Dąb Naturalny

Bejca Eko

Bejca Wodna

Zalety: wysoka transparentność i czystość wy-
barwień, bardzo krótki czas schnięcia
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, poleca-
na do  buku, olchy, brzozy
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 
5 min.
Wydajność: 10-15 m2 z 1L
Opakowania: 0,5L, 2L, 10L, 30L, 190L

Zalety: krótki czas schnięcia, można aplikować 
jako toner o efekcie patyny
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, poleca-
na do olchy i brzozy
Aplikacja: natrysk, tampon, przez zanurzanie
Czas schnięcia: 15 min.
Wydajność: 10-15 m2 z 1L
Opakowania: 2L, 10L, 30L, 190L

Zalety: pozwala na zachowanie efektu naturalne-
go drewna (sprawia, że lakier aplikowany na bej-
cę nie przyciemnia naturalnego koloru drewna, 
dając wrażenie surowej powierzchni). Polecana 
do stosowania z lakierem Solak AC ULTRAMAT
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, dąb, je-
sion
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 15 min.
Wydajność: 10-15 m2 z 1L
Opakowania: 2L, 10L, 30L

Zalety: łączy zalety Bejcy Rozpuszczalnikowej 
(stosunkowo szybki czas schnięcia, jednorodne 
wybarwienia) oraz zalety bejc wodnych (bez-
pieczna w stosowaniu i przyjazna środowisku na-
turalnemu), spełnia wymogi UE w zakresie emisji 
lotnych związków organicznych (LZO)
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, poleca-
na do  buku, olchy, brzozy
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 15 min.
Wydajność: 10-15 m2 z 1L
Opakowania: 2L, 10L, 30L, 190L

Zalety: kompozycja składników bejcy nadaje 
wybarwieniom swoistą jedwabistość, nie zawiera 
rozpuszczalników – przyjazna środowisku natu-
ralnemu
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, każdy 
gatunek drewna litego
Aplikacja: natrysk, pędzel, tampon, przez zanu-
rzanie
Czas schnięcia: 5 h
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 2L, 10L, 20L, 190L

* zobacz przykładowe kolory – str. 24-25
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Postarzanie powierzchni drewna

• Aby uzyskać efekt mocnego podkreślenia rysunku drewna (dąb, sosna, jesion) należy przetrzeć nałożoną bejcę wzdłuż słojów 
drewna zbierając jej nadmiar z powierzchni. 

• By uniknąć powstawania plam na drewnie bukowym czy olchowym Warto aplikować Bejcę Rozpuszczalnikową „suchym” natry-
skiem (duże ciśnienie powietrza, niewielka ilość bejcy).

• Doskonałą metodą barwienia elementów toczonych jest ich zanurzanie lub polewanie Bejcą Antyczną-Wodną. 
Bejca równomiernie zabarwi przekroje poprzeczne i podłużne drewna.

• Zjawisko „podnoszenia włosa” podczas barwienia Bejcą Antyczną-Wodną zostaje całkowicie wyeliminowane po aplikacji dwóch 
warstw lakieru (pierwszą warstwę należy przeszlifować).

• Do barwienia dużych powierzchni (podłóg, drzwi) należy wybierać bejce o dłuższym czasie schnięcia np.: Bejcę do Parkietów 
lub Bejcę Antyczną-Rozpuszczalnikową. Bejce te pozwalają na spokojną pracę bez obaw o powstanie zakładek kolorystycz-
nych. 

• Ciekawym efektem patynowania jest efekt „odwrotny” – patyna zostawiana jest na całości elementu, a ścierana tylko 
w wybranych miejscach. 

• By zapewnić barwionym powierzchniom (szczególnie jasnym i pastelowym kolorom) długotrwałą stabilność koloru należy 
pokryć je lakierem odpornym na żółknięcie, np. Solak IZOLATOR, Solak PUR-N PLUS, Solak AC.

PORADY EKSPERTA

Patyna Rozpuszczalnikowa 

Ług do Drewna Efekt Patyny

Patyna Rozpuszczalnikowa Specjal 

Zalety: pozostaje we frezach i zagłębieniach 
elementów meblowych dając efekt postarzenia, 
występuje w wersji łatwościeralnej i trudnoście-
ralnej, również w kolorze złota i srebra, dobra 
zwilżalność i przyczepność do podłoża
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, każdy 
gatunek drewna
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 20 min.
Wydajność: 10-12 m2 z 1L 
Opakowania: 1L, 2,5L, 5L, 20L

Zalety: nadaje malowanym powierzchniom wy-
gląd starego drewna z efektem patyny 
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, do dę-
bowych, sosnowych i jesionowych elementów 
drewnianych oraz drewnopochodnych. Nadaje 
się do postarzania dużych powierzchni takich, 
jak parkiety i podłogi. Reaguje z substancjami 
zawartymi w drewnie, co powoduje uzyskanie 
oryginalnych, niepowtarzalnych wybarwień  
Aplikacja: pędzel, wałek
Czas schnięcia: 2 h 
Wydajność: 10-15 m2 z 1L 
Opakowania: 0,5L, 2L, 10L, 30L

Zalety: przeznaczona do uzyskania efektu de-
cape na nowych powłokach lakierniczych – po-
zostając wyłącznie w porach drewna daje wyra-
zisty efekt jego postarzenia, wybielenia, dobra 
zwilżalność i przyczepność do podłoża
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, drewno 
o wyraźnych porach, np. dąb, jesion
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 10 min.
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 1L, 2,5L, 5L, 20L

Postarzacz do Drewna

Zalety: nadaje powierzchniom wygląd naturalnie 
postarzonego, wystawionego na warunki atmos-
feryczne drewna 
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń, do dę-
bowych,  jesionowych elementów drewnianych 
i drewnopochodnych -  produkt znakomicie nada-
je się do postarzania dużych powierzchni takich 
jak parkiety i podłogi. Reaguje z substancjami 
zawartymi w drewnie, co powoduje uzyskanie 
oryginalnych, niepowtarzalnych wybarwień
Aplikacja: natrysk, pędzel, wałek
Czas schnięcia: 30-40 min.
Wydajność: 10-15 m2 z 1L
Opakowania: 0,5L, 2L, 10L, 30L

BEJCE I PATYNY DO DREWNA
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LAKIERY DO DREWNA i na MDF
nitrocelulozowe

PODKŁADOWY 

WIELOWARSTWOWE 

Solak NC Podkład

Solak NC 3525XX Solak NC 5525XX

Solak NC Podkład 55

Zalety: idealnie wypełnia podłoże zapewniając 
gładkość powłoki nawierzchniowej, bardzo dobra 
podatność na szlifowanie
Zastosowanie: do podkładowego lakierowania 
drewnianych i drewnopochodnych elementów 
wyposażenia wnętrz
Aplikacja: natrysk, pędzel, przez polewanie
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 10 min.
szlifowalność: 25-30 min. 
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 1L, 2,5L, 5L, 20L, 200L 

Zalety: krótki czas schnięcia, bardzo dobra przy-
czepność i wypełnienie podłoża, dobra podat-
ność na szlifowanie
Zastosowanie: do lakierowania drewnianych 
i drewnopochodnych elementów wyposażenia 
wnętrz takich jak:  meble, panele ścienne, boaze-
ria, materiały wykończeniowe
Stopień połysku: wysoki połysk (jako warstwa 
nawierzchniowa), połysk, półpołysk, półmat, mat
Aplikacja: natrysk, pędzel, przez polewanie
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 15 min.
szlifowalność: 40 min.
sztaplowanie: 3 h
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 1L, 2,5L, 5L, 20L, 200L

Zalety: o podwyższonej lepkości, krótki czas 
schnięcia, bardzo dobra przyczepność i wypeł-
nienie podłoża, dobra podatność na szlifowanie 
Zastosowanie: do lakierowania drewnianych 
i drewnopochodnych elementów wyposażenia 
wnętrz takich jak: meble, panele ścienne, boaze-
ria, materiały wykończeniowe
Stopień połysku: połysk, półpołysk, półmat, mat
Aplikacja: natrysk, pędzel, przez polewanie
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 15 min. 
szlifowalność: 40 min. 
sztaplowanie: 3 h
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 1L, 2,5L, 5L, 20L, 200L

Zalety: krótki czas schnięcia, bardzo dobra przy-
czepność i podatność na szlifowanie
Zastosowanie: do podkładowego lakierowania  
drewnianych i drewnopochodnych elementów 
Aplikacja: natrysk, pędzel, przez polewanie 
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 15 min.
szlifowalność: 40 min. 
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 1L, 2,5L, 5L, 20L, 200L
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LAKIERY DO DREWNA i na MDF
nitrocelulozowe

NAWIERZCHNIOWE 

NAWIERZCHNIOWY WIELOWARSTWOWY 

Solak NC Pastel, Solak NC Premium*

Solak NC Biel 3038XX, 214XXYY

Solak Metalik

Lakobejca

Zalety: dostępny w kolorystyce RAL i NCS, two-
rzy interesującą formę wybarwienia o zakrytym 
rysunku drewna, dzięki czemu pozwala zama-
skować niedoskonałości podłoża 
Zastosowanie: do barwienia i jednoczesnego 
lakierowania drewnianych i drewnopochodnych 
elementów wyposażenia wnętrz
Stopień połysku: połysk, półmat, mat
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 15 min. 
szlifowalność: 30-40 min. 
sztaplowanie: 3-5 h
Wydajność: 10-12 m2 z L 
Opakowania: 1L, 2,5L, 5L, 20L

Zalety: efekt metaliczny, wybarwienia półtran-
sparentne lub zakrywające rysunek drewna, 
również o ciekawych efektach „iskrzenia”
Zastosowanie: do barwienia i jednoczesnego 
lakierowania drewnianych i drewnopochodnych 
elementów wyposażenia wnętrz 
Stopień połysku: wysoki połysk, połysk, półpo-
łysk, półmat, mat
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 15 min. 
szlifowalność: 40-50 min. 
sztaplowanie: 3 h
Wydajność: 10-12 m2 z 1L 
Opakowania: 2,5L, 5L, 20L

Zalety: białe, kryjące lakiery, krótki czas schnię-
cia, bardzo dobra przyczepność i podatność na 
szlifowanie
Zastosowanie: do lakierowania drewnianych 
i drewnopochodnych elementów wyposażenia 
wnętrz takich jak: meble, panele ścienne, boaze-
ria, materiały wykończeniowe
Stopień połysku: połysk, półpołysk, półmat, mat
Aplikacja: natrysk, przez polewanie
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 15 min.
szlifowalność: 40 min.
sztaplowanie: 3 h
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 1L, 2,5L, 5L, 20L

Zalety: interesująca forma wybarwienia o zakry-
tym lub półtransparentnym rysunku drewna 
Zastosowanie: do barwienia i jednoczesnego 
lakierowania drewnianych i drewnopochodnych 
elementów wyposażenia wnętrz
Stopień połysku: wysoki połysk, połysk, półpo-
łysk, półmat, mat
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 15 min. 
szlifowalność: 40-50 min.
sztaplowanie: 3 h
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 2,5L, 5L, 20L

* zobacz przykładowe kolory – str. 26
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LAKIERY DO DREWNA i na MDF
poliuretanowe

PODKŁADOWE 2K, GRUNTY 2K

Solak PUR-P Izolant 01

Solak PUR MDF BIEL PURMP05

Solak PUR-P Izolant 02

Solak PUR-P Standard

Zalety: wysoka zdolność gruntowania trudnych 
powierzchni, zabezpiecza przed nadmierną 
chłonnością kolejnych warstw. Utwardzacz Solur 
PUR004 (100/100)
Zastosowanie: szczególnie polecany do grunto-
wania MDF-u i drewna litego
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 20 min. 
pełne utwardzanie: 6-7 h 
szlifowanie maszynowe: 7-8 h 
Wydajność: 6-8 m2 z 1L 
Opakowania: 10L

Zalety: wysoka zdolność wypełnienia, łatwa ob-
róbka podczas szlifowania ręcznego i maszyno-
wego
Zastosowanie: szczególnie polecany do grun-
towania MDF-u. Utwardzacz Solur PUR014 
(100/50)
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 20-40 min.
pełne utwardzenie: 7-10 h 
szlifowanie maszynowe: 7-10 h 
szlifowanie ręczne: 4-6 h
Wydajność: 6 m2 z 1L
Opakowania: 25kg, 5kg

Zalety: wysoka zdolność wypełniania por drew-
na, wysoka przeźroczystość, szczególnie po-
lecany do jasnego drewna w celu zachowania 
jego naturalnej barwy. Utwardzacz Solur PUR 
006 (100:25)
Zastosowanie: do podkładowego malowania  
jasnych powierzchni drewnianych i drewnopo-
chodnych elementów wyposażenia wnętrz 
Aplikacja: natrysk, polewanie
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 15 min. 
pełne utwardzanie: 6 h 
szlifowanie maszynowe: 6-7 h
Wydajność: 5-7 m2 z 1L 
Opakowania: 25L

Zalety: bardzo dobra podatność na szlifowa-
nie oraz twardość. Utwardzacz Solur PUR001 
(100/50)
Zastosowanie: do podkładowego lakierowania 
drewnianych i drewnopochodnych elementów 
wyposażenia wnętrz
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 15 min. 
szlifowanie maszynowe: 8-12 h
Wydajność: 6-8 m2 z 1L
Opakowania: 4L, 20L
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Solak PUR-N Standard

Solak PUR-N Plus

Solak PUR-N Blaty

Solak PUR-N Plus Biel

Zalety: tworzy jedwabistą w dotyku powłokę 
o doskonałej twardości, posiada krótki czas 
schnięcia oraz dobrą rozlewność. Utwardzacz 
Solur PUR001 (100/50)
Zastosowanie: do lakierowania drewnianych 
i drewnopochodnych elementów wyposażenia 
wnętrz takich jak: krzesła, meble, boazeria i 
drzwi
Stopień połysku: połysk-60, półpołysk-30, pół-
mat-20, mat-10
Aplikacja: natrysk, polewanie
Czas schnięcia: pyłosuchość: 10-20 min. 
Pełne utwardzenie: 4-5 h
Wydajność: 8-10 m2 z 1L
Opakowania: 4L, 20L

Zalety: całkowicie odporny na żółknięcie, tworzy 
twardą, jedwabistą w dotyku powłokę. Utwar-
dzacz Solur PUR006 (100:25)
Zastosowanie: do lakierowania drewnianych 
i drewnopochodnych elementów wyposażenia 
wnętrz, szczególnie polecany na lakiery koloro-
we kryjące
Stopień połysku: wysoki połysk-90, połysk-70, 
półpołysk-40, półmat-25, mat-10
Aplikacja: natrysk, polewanie
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 10 min. 
pełne utwardzenie: 5-6 h
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 4L, 25L

Zalety: doskonała twardość i ścieralność, wyso-
ką odporność na działanie wody, alkoholi oraz 
środków czystości. Utwardzacz Solur PUR002 
(100/50)
Zastosowanie: do lakierowania drewnianych 
i drewnopochodnych elementów wyposażenia 
wnętrz takich jak stoły, blaty, krzesła, meble, bo-
azeria i drzwi
Stopień połysku: wysoki połysk-95, połysk-50, 
półpołysk-30, mat-15
Aplikacja: natrysk, polewanie
Czas schnięcia: pyłosuchość: 10 min.; pełne 
utwardzenie: 4-5 h
Wydajność: 8-10 m2 z 1L
Opakowania: 4L, 25L

Zalety: biały kryjący lakier, całkowicie odpor-
ny na żółknięcie Utwardzacz Solur PUR 006 
(100/25
Zastosowanie: do wykończenia powierzchni 
drewnianych i MDF
Stopień połysku: półmat-25, półpołysk-40, 
połysk-70
Aplikacja: natrysk, polewanie
Czas schnięcia: pyłosuchość: 12 min. 
pełne utwardzenie: 5-6 h
Wydajność: 10 m2 z 1L
Opakowania: 20kg

LAKIERY DO DREWNA i na MDF
poliuretanowe

NAWIERZCHNIOWE 2K
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GRUNT 2K WIELOWARSTWOWY 2K
Solak IZOLATOR Solak AC, Solak AC ULTRAMAT

Charakterystyka: specjalistyczny lakier tworzą-
cy szczelną powłokę izolującą, odporną na dzia-
łanie promieni UV. Utwardzacz Solur AU (100/10)
Zastosowanie: do podkładowego lakierowania 
barwionych drewnianych i drewnopochodnych 
elementów wyposażenia wnętrz, zapewnia dłu-
gotrwałą stabilność wybarwienia
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 20 min. 
szlifowalność: 2 h 
sztaplowanie: 24 h
Wydajność: 
10-12 m2 z 1L
Opakowania: 
2,5L; 5L; 20L

Zalety: biały kryjący lakier, tworzy jedwabistą w 
dotyku powłokę o wysokiej twardości
Utwardzacz: Solur PUR013 (100/50)
Zastosowanie: szczególnie polecany do wykań-
czania powierzchni drewnianych 
Stopień połysku: wysoki połysk-90, połysk-60, 
półpołysk-30, półmat-20
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 15 min.  
pełne utwardzenie: 24 h 
Wydajność: 8 m2 z 1L 
Opakowania: 25kg

Zalety: dostępny w kolorystyce RAL i NCS, po-
włoki kryjące o wysokiej twardości, dobra odpor-
ność na żółknięcie. Utwardzacz Solur PUR005 
do lakierów półmat-20 i połysk-40 (100:50), Solur 
PUR009 do lakieru wysoki połysk-90 (100:50)
Zastosowanie: szczególnie polecany do wykoń-
czenia powierzchni drewnianych i MDF
Stopień połysku: wysoki połysk-90, połysk-40,  
półmat-20
Aplikacja: natrysk, polewanie
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 15 min.
pełne utwardzenie: 24 h 
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 0,85kg, 4,5kg, 16,9kg

LAKIERY DO DREWNA i na MDF
poliuretanowe, akrylowe

poliuretanowe

akrylowe

Solak PUR-N Standard Biel Solak PUR-N 

Charakterystyka: tworzy twardą powłokę 
odporną na działanie wody, alkoholi oraz środ-
ków czystości o wyjątkowej odporności mecha-
nicznej, całkowicie odporną na działanie promie-
ni UV. Utwardzacz Solur AU (100/10)
Zastosowanie: do lakierowania drewnianych 
i drewnopochodnych elementów wyposażenia 
wnętrz takich jak blaty, stoły,  meble, panele 
ścienne, boazeria 
Stopień połysku: wysoki połysk (jako warstwa 
nawierzchniowa), połysk, półpołysk, półmat, mat 
oraz ultramat
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: pyłosuchość: 20 min. 
szlifowalność: 2 h; sztaplowanie: 24 h 
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 2,5L; 5L; 20L
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LAKIERY DO DREWNA i na MDF
wodorozcieńczalne

PODKŁADOWE, WIELOWARSTWOWE
i NAWIERZCHNIOWE

Solak HYDRO Plus

Zalety: rodzina lakierów na bazie najwyższych 
jakości dyspersji akrylowych i uretanowych, 
w zależności od zastosowania są dostępne 
w wersji wielowarstwowej i podkładowej, jako 
bezbarwne i kolorowe, a także dodatkowo w 
układzie tiksotropowym. Lakiery kolorowe mogą 
tworzyć powłoki transparentne, pół-transparent-
ne lub kryjące 
Zastosowanie: do lakierowania drewnianych 
i drewnopochodnych elementów wyposażenia 
wnętrz takich jak krzesła, meble, boazeria i drzwi
Aplikacja, stopień połysku: dostosowane do 
potrzeb produkcyjnych i wymagań klienta
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 5kg, 20kg, 100 kg
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LAKIERY DO DREWNA i na MDF
lakiery UV

PODKŁADOWE 
i NAWIERZCHNIOWE

Solak HYDRO Plus UV Solak UV

WODOROZCIEŃCZALNY

Zalety: rodzina lakierów na bazie wodnej dys-
persji poliuretanowej, utwardzanych poprzez 
promieniowanie UV, doskonała odporność che-
miczna i mechaniczna, wysoka transparentność
Zastosowanie: do lakierowania drewnianych 
i drewnopochodnych elementów wyposażenia 
wnętrz takich jak meble, drzwi, panele ścienne. 
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: 15 min. przed podaniem do 
promiennika UV 
Wydajność: 10-12 m2 z 1L 
Opakowania: 5L, 20L

HIGH SOLIDS UV

Zalety: rodzina lakierów akrylowych utwardza-
nych poprzez promieniowanie UV, 100% zawar-
tości części stałych, doskonałe wypełnienie pod-
łoża, bardzo wysoka transparentność
Zastosowanie: do lakierowania drewnianych 
i drewnopochodnych elementów wyposażenia 
wnętrz
Aplikacja: walce
Czas schnięcia: Powłoka bezpośrednio po 
utwardzeniu UV nadaje się do dalszej obróbki
Wydajność: 140 m2 z 1L
Opakowania: 20kg

• Należy pamiętać o sprawdzeniu wzajemnej tolerancji lakieru z podłożem, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z odnawianiem 
starych powłok. 

• W przypadku barwienia sęcznej sosny na biało należy użyć specjalnego wyrobu, który zabezpieczy przed ewentualnym prze-
barwieniem bieli na sękach. 

• Zawsze należy dopasować produkt lakierniczy do rodzaju wykończenia i jego ostatecznego przeznacze-
nia (np. na blaty robocze polecamy lakier poliuretanowy Solak PUR-N Blaty). Produkt lakierniczy musi 
być także dostosowany do wybranej metody aplikacyjnej (np. na natrysk elektrostatyczny polecamy 
lakier wodorozcieńczalny Solak Hydro Plus LWI-74/12). Warto przed dokonaniem odpowiedniego wyboru zapoznać się z kartą 
techniczną wyrobu lub zaczerpnąć porady eksperta. 

• Podczas aplikacji lakieru należy zachować odpowiednie warunki temperaturowe (ok 15O – 25OC) i wilgotnościowe (wilgotność 
względna ok. 40-60%). Podobnie proces suszenia należy prowadzić zgodnie z zaleceniem producenta.

• Pełne właściwości fi zyko-chemiczne powłoka lakierowa uzyskuje po kilku dniach w zależności od rodzaju lakieru (w przypadku 
lakierów 2K jest to nawet do 7 dni). Należy o tym pamiętać podczas ostatecznej oceny powłoki.

• W przypadku lakierowania MDF należy zastosować specjalnie przygotowane w tym celu lakiery podkładowe o doskonałych 
właściwościach wypełniających np. Solak PUR MDF Biel PURMP05.

• Czyste wybarwienie, bez charakterystycznego dla poliuretanów zażółcenia, uzyskamy stosując lakier Solak PUR-N Plus lub 
Solak AC.

PORADY EKSPERTA

Oprócz produktów do drewna polecamy lakiery na ceramikę i szkło
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OLEJE, WOSKI, OLEOWOSKI DO DREWNA 

Olej do Mebli, Oleowosk

Wosk do Mebli

Koncentrat do czyszczenia drewna olejowanego 

Olej Twardy do Mebli*

Wosk Antyczny

Zestaw Pielęgnacyjny

Zalety: upiększa i ożywia drewno, podkreślając 
jego naturalne piękno, nie zawiera rozpuszczal-
ników, wyrób dekoracyjny
Zastosowanie: do drewnianych i drewnopo-
chodnych elementów wyposażenia wnętrz, po-
lecany do sosny, świerku i buku
Aplikacja: natrysk, pędzel, pakuły
Czas schnięcia: 24 h 
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 
1L, 5L, 20L

Zalety: nadaje powierzchniom jedwabistość i 
gładkość, tonuje rysunek drewna, nie zawiera 
rozpuszczalników, wyrób dekoracyjny
Zastosowanie: do drewnianych i drewnopo-
chodnych elementów wyposażenia wnętrz, pole-
cany do sosny i świerku
Aplikacja: pędzel, szmatka, pakuły
Czas schnięcia: 24 h
Wydajność: 6-8 m2 z 1kg
Opakowania: 0,8kg, 4kg

Zalety: naturalny, skoncentrowany środek 
czyszczący przeznaczony do powierzchni 
wykończonych olejami marki Sopur, usuwa 
kurz i powierzchniowe zabrudzenia
Zastosowanie: olejowaną powierzchnię 
umyć przy pomocy szmatki nasączonej 
rozcieńczonym koncentratem (10ml kon-
centratu na 1 litr wody) 
Opakowania: 
0,1L, 1L, 5L, 10L 

Zalety: dzięki dodatkowi rozpuszczalników moż-
na nakładać na polakierowane powierzchnie, 
wyrób dekoracyjny
Zastosowanie: do drewnianych i drewnopo-
chodnych elementów wyposażenia wnętrz 
Aplikacja: tampon ze szmatki bawełnianej
Czas schnięcia: 2 h
Wydajność: 6-7 m2 z 1kg
Opakowania: 0,8kg, 4kg

Zalety: twarda powłoka, bardzo odporna na za-
rysowania, temperaturę oraz płyny, krótki czas 
schnięcia, duża wydajność, łatwa aplikacja pędz-
lem
Zastosowanie: do drewnianych i drewnopo-
chodnych elementów wyposażenia wnętrz, pole-
cany do sosny, dębu i jesionu
Aplikacja: pędzel, wałek
Czas schnięcia: 4 h            
Wydajność: 15-17 m2 z 1L
Opakowania: 0,9L, 5L, 20L

Zestaw do pielęgnacji drewna 
olejowanego, zawiera 

Koncentrat do czyszczenia 
drewna olejowanego – 100ml, 
Olej Twardy do Mebli – 100ml 

oraz szmatkę 
do nanoszenia oleju

Zastosowanie: 
pielęgnacja mebli 

olejowanych w domu

* zobacz przykładowe kolory – str. 26
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PRODUKTY DO PODŁÓG

Bejca do Parkietów

Lakier Solak AKRYL Schody 

Olej do Podłóg NANO 

Lakier Solak PUR Parkiet 2K

Zalety: bardzo wysoka odporność na intensyw-
ne eksploatowanie (zarysowania,temperaturę, 
płyny stosowane w gospodarstwie domowym), 
odżywia i chroni drewno przed wodą, brudem i 
kurzem zapewniając mu naturalny, matowy wy-
gląd, jest łatwy w aplikacji, utrzymaniu i renowa-
cji (możliwość wykonania miejscowych napraw)
Zastosowanie: stare i nowe parkiety, podłogi, 
schody wewnątrz pomieszczeń
Aplikacja: pędzel, wałek
Czas schnięcia: 24 h
Wydajność: 8-10 m2 z 1L
Opakowania: 1L, 5L, 20L

Zalety: powłoki o doskonałej twardości, ela-
styczności i ścieralności, wysoka odporność na 
działanie wody, alkoholi i środków czystości. 
Utwardzacz Solur PUR008 (100/100)
Zastosowanie: do lakierowania parkietów, pod-
łóg drewnianych i schodów wewnątrz pomiesz-
czeń
Stopień połysku: półmat-25, połysk-60, wysoki 
połysk-90
Aplikacja: pędzel, natrysk
Czas schnięcia: na dotyk: 1-3 h; pełne utwar-
dzenie: 48 h
Wydajność: 6-8 m2 z 1L
Opakowania: 4L, 25L

Zalety: łatwa w aplikacji, wysoka odporność 
na działanie światła, przyjazny zapach, wyraź-
ne podkreślenie struktury drewna, brak efektu 
„krwawienia”, zarówno pod lakierem wodoroz-
cieńczalnym jak i rozpuszczalnikowym
Zastosowanie: do barwienia dużych powierzch-
ni np. podłóg, parkietów, schodów we wnętrzach
Aplikacja: pędzel, wałek, tampon
Czas schnięcia: 5 h
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 1L, 5L, 20L  

Zalety: całkowicie odporny na żółknięcie, powło-
ki o doskonałej twardości, elastyczności i ście-
ralności, wysoka odporność na działanie wody, 
alkoholi i środków czystości. Utwardzacz Solur 
Akryl (100/10)
Zastosowanie: do lakierowania parkietów, pod-
łóg drewnianych i schodów wewnątrz pomiesz-
czeń
Stopień połysku: mat-10, półmat-20, półpo-
łysk-30 
Aplikacja: natrysk
Czas schnięcia: na dotyk: 30 min.; pełne 
utwardzenie: 72 h
Wydajność: 6 m2 z 1L; Opakowania: 5L, 20L

• Bejce przeznaczone do aplikacji na meble nie sprawdzą się na parkietach z uwagi na krótki czas schnięcia i tworzenie się 
zakładek kolorystycznych. Duże powierzchnie wymagają produktów wolnoschnących – takich jak Bejca do Parkietów.

• W celu uzyskania efektu rustykalnego (intensywne podkreślenie rysunku drewna) wybarwione powierzchnie Bejcą do Parkie-
tów należy przetrzeć suchym pędzlem lub tamponem z miękkiej fl aneli wzdłuż słojów drewna, bądź też zastosować monoszli-
fi erkę wyposażoną w biały pad.

• Na Bejcę do Parkietów można aplikować dowolny lakier pędzlem bez obaw o krwawienie - przenikanie barwnika do warstwy 
lakieru.

• Aby sprawdzić czy warstwa oleju na drewnie jest odpowiednia należy rozlać odrobinę wody. Jeżeli kropelki wody tworzą na po-
wierzchni kuleczki wówczas drewno jest wystarczająco nasączone olejem. Jeżeli kropla wody rozleje się płasko należy nałożyć 
kolejną warstwę. 

• Podłogę pokrytą olejem można użytkować po utwardzeniu oleju po 24 h (zaleca się jednak zachować ostrożność w ciągu 
6 pierwszych dni).

PORADY EKSPERTA
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PRODUKTY DO DREWNA NA ZEWNĄTRZ

Bejca Zewnętrzna-Wodna Lakier wodorozcieńczalny HYDROLAK * 

Impregnat HYDROCHRON * 

Zalety: cienka powłoka odporna na działanie 
grzybów i glonów, wysoka odporność na UV, 
podkreślenie rysunku usłojenia drewna, dobra 
rozlewność i penetracja drewna
Zastosowanie: meble i architektura ogrodowa 
przeznaczone do sezonowej ekspozycji na wa-
runki zewnętrzne
Aplikacja: natrysk, pędzel, przez zanurzanie
Czas schnięcia: 5 h
Wydajność: 6-10 m2 z 1L
Opakowania: 2L, 10L, 20L, 190L

Zalety: wysokiej jakości, elastyczne powłoki 
(bezbarwne i kolorowe) z widocznym rysunkiem 
drewna, odporne na biodegradację i zmienne 
warunki atmosferyczne
Zastosowanie: meble i architektura ogrodowa 
narażone na wpływ zewnętrznych warunków at-
mosferycznych 
Aplikacja: pędzel, natrysk, wałek
Czas schnięcia: 
pyłosuchość: 40 min. 
szlifowalność: 4 h
sztaplowanie: 24 h
Wydajność: 10-12 m2 z 1L
Opakowania: 1L, 5L, 20L

Zalety: Produkt nadaje drewnu właściwości hy-
drofobowe. Przeznaczony do barwienia surowe-
go drewna nie mającego bezpośredniego kon-
taktu z glebą oraz wodami powierzchniowymi
Zastosowanie: do malowania m.in.: domków 
drewnianych, płotów, podbitek dachowych, per-
goli, altan, drzwi, mebli oraz balustrad
Aplikacja: pędzel, natrysk, wałek
Czas schnięcia: 1-2 h
Wydajność: 8 m2 z 1L
Opakowania: 1L, 5L, 20L

• Przed przystąpieniem do dekoracyjnego malowania drewno przeznaczone do eksploatacji na zewnątrz musi być zabezpieczo-
ne przed biokorozją. 

• W przypadku drewna o grubych porach (dąb, jesion) w celu uzyskania efektu rustykalnego zaleca się rozprowadzenie Bejcy 
Zewnętrznej-Wodnej tamponem zaraz po naniesieniu najpierw prostopadle, a następnie wzdłuż kierunku włókien drewna.

• Jeżeli bejca nie będzie pokrywana lakierem, to bejcowanie należy powtórzyć 2-3-krotnie do momentu uzyskania widocznego 
fi lmu. 

• Lakier i bejcę należy nanosić na czyste, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam drewno. Powierzchnie zażywiczone lub 
tłuste należy dokładnie wymyć rozcieńczalnikiem nitro i wysuszyć. 

• Lakier Hydrolak nanosić pędzlem o miękkim włosiu i wałkiem zawsze wzdłuż słoi drewna lub natryskiem. Wymagana jest apli-
kacja od dwóch do trzech warstw lakieru ze starannym szlifowaniem międzywarstwowym przy użyciu papieru ściernego nr 180-
240. Przy nanoszeniu pierwszej warstwy na surowe drewno lakier należy rozcieńczyć wodą pitną w stosunku: 1 część wody na 
5 części lakieru. Następne warstwy nakładać już lakierem nierozcieńczonym w odstępach 2-3 godzinnych. Lakieru nie należy 
rozcieńczać, gdy aplikujemy go na powierzchnię bejcowaną. 

PORADY EKSPERTA

* zobacz przykładowe kolory – str. 26
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ROZCIEŃCZALNIKI i PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

RS-1

RS-P

Aceton

Koncentrat do Lakierów 

Koncentrat Barwiący Wodny

RC-01    

RS-PUR  

RS-OB

Zmywacz Z-10

Rozjaśniacze do Bejc 

Zastosowanie: do rozcieńczania wyrobów ni-
trocelulozowych oraz do mycia urządzeń i na-
rzędzi zabrudzonych wyrobami nitrocelulozowy-
mi, zapobiega mętnieniu oraz zamgleniu powłoki 
lakierniczej podczas jej aplikacji w wyniku nieko-
rzystnych warunków pogodowych
Opakowania: 1L, 5L, 10L, 30L, 200L

Zastosowanie: do rozcieńczania lakierów po-
liuretanowych, w szczególności lakierów Solak 
PUR 
Opakowania: 1L, 5L, 10L, 30L, 200L

Zastosowanie: do rozcieńczania lakierów ni-
trocelulozowych, do mycia urządzeń, aparatury 
oraz narzędzi stosowanych podczas aplikacji 
wyrobów lakierniczych, do odtłuszczania po-
wierzchni przed malowaniem i klejeniem
Opakowania: 5L, 10L, 30L, 200L

Zastosowanie: do zabarwiania nawierzchnio-
wych lakierów rozpuszczalnikowych
Opakowania: 0,25L, 2L, 10L

Zastosowanie: do zabarwiania nawierzchnio-
wych lakierów wodnych
Opakowania: 0,5L, 2,5L, 10L

Zastosowanie: do rozcieńczania wyrobów nitro-
celulozowych oraz do mycia urządzeń i narzędzi 
zabrudzonych wyrobami nitrocelulozowymi
Opakowania: 
1L, 5L, 10L, 30L, 200L

Zastosowanie: do rozcieńczania lakierów akry-
lowych i poliuretanowych (np. Solak AC fi rmy 
SOPUR)
Opakowania: 1L, 5L, 10L, 30L, 200L

Zastosowanie: do rozcieńczania lakierów ni-
trocelulozowych, poliuretanowych oraz akrylo-
wych, zawiera octan butylu
Opakowania: 5L, 10L, 30L, 200L

Zastosowanie: do czyszczenia pistoletów, ka-
bin natryskowych, taśm transportowych i innych 
urządzeń lakierniczych używanych podczas 
aplikacji wyrobów wodorozcieńczalnych
Opakowania: 10L, 30L

Zastosowanie: do rozcieńczania i korygowania 
koloru bejc: R-20 do Bejcy Nitro, R-BPA do Bejcy 
Pastelowej, R-60 do Bejcy Rozpuszczalnikowej, 
R-BA do  Bejcy Antycznej-Rozpuszczalnikowej, 
R-BE do Bejcy Eko-Sopur
Opakowania: 2L, 10L
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Kolory to nasza pasja – o barwieniu drewna wiemy wszystko. W ponad 30 letniej 
działalności przygotowaliśmy dla naszych Klientów tysiące kolorów w wielu 
wersjach produktowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi Kartami Kolorów gdzie prezentujemy 
wybrane odcienie bejc, olejów, patyn i lakierów. Karty dostępne są w 
hurtowniach na terenie całego kraju. 

Poniżej przedstawiamy poglądowe kolory Bejcy Nitro, Bejcy Pastelowej, 
Bejcy Antycznej-Wodnej, Oleju Twardego do Mebli, Lakieru Hydrolak, 
Lakieru NC Pastel oraz Lakieru NC Premium.

Karty Kolorów

Bejca Nitro DĄB

 BIEL 20-01 POPIEL 20-07 BEŻ BN-125/09 BRUNAT 22-01 BRUNAT 22-10

ŻÓŁCIEŃ 21-05 ORANŻ 23-01 BRUNAT 22-25 OLIW 27-50 POPIEL BN-022

ORZECH 22-60 ORZECH 22-68 ORZECH 22-66  BRĄZ 22-50 CZERŃ 29-10

Przedstawione kolory pełnią funkcję reklamową i nie mogą być traktowane jako wzorzec.



BEŻ 33-M38/09 BEŻ 33-M23/10 POPIEL 33-M1/10 BEŻ 330-M068 TEAK 333-50

MIĘTA 33-P95/13 SZMARAGD 33-P96/13 FIOLET 33-P14/12  BRUNAT 332-112 BRĄZ 33-117/10

ŻÓŁCIEŃ 33-P101/13 ZIELEŃ 33-P282/15 BŁĘKIT 33-P284/15 CZERWIEŃ 33-P281/15 GRANAT 33-P254/10

Bejca Antyczno-Wodna BUK

25www.sopur.pl

Bejca Pastelowa DĄB

Beż BPA-D122/16 SONOMA BPA-D02  NABUCCO BPA-D05 TRUFLA BPA-D01 Popiel BPA-D165/16

POPIEL BPA-DF348/16 POPIEL BPA-DF347/16 POPIEL BPA-DF165/16 BEŻ BPA-D352/14 MURANO BPA-D03

POPIEL BPA-D185/13 TRAVIATA BPA-D07 POPIEL BPA-D184/13 GRAFIT BPA-D10 WENGE BPA-D09

Przedstawione kolory pełnią funkcję reklamową i nie mogą być traktowane jako wzorzec.



BIAŁY OT-001 POPIEL OT-8/13 DĄB SKALISTY OT-37/14 DĄB CIEMNY OT-243 BRĄZ OT-10/13

BIEL BEŻ POPIEL GRAFIT BRĄZ

BIEL NP-406/17/M 
(RAL 9016)

BEŻ NP-62/18/PM POPIEL NP-63/18/PM POPIEL NP-64/18/PM CZERŃ NC RAL 9005M 

DĄB JASNY OT-11/13 TEAK OT-333 WENGE OT-7/13

SOSNA PALISANDER OLIWKOWA ZIELEŃ ORZECH

26

Olej Twardy do Mebli DĄB

Hydrolak / Hydrochron SOSNA

SOLAK NC Pastel Solak NC Premium   

Przedstawione kolory pełnią funkcję reklamową i nie mogą być traktowane jako wzorzec.
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Innowacyjno-Wdrożeniowa 
Spółka z o.o. SOPUR

ul. J. Hechlińskiego 19 
85-825 Bydgoszcz

tel. +48 52 587 23 40 
fax +48 52 587 23 45
offi ce@sopur.com.pl
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