
2

ba
za
.b
ud
uj
em
yd
om
.p
l

2012

C
H

E
M

IA
 B

U
D

O
W

LA
N

A
/

 L
A

K
IE

R
Y

 I
 B

E
JC

E

pREpARAt Y DO DREWNA

Sadolin Base (Impregnat techniczny)
Sadolin Base to nowoczesny impregnat przeznaczo-

ny do ochrony surowego oraz zabezpieczania znisz-

czonego drewna przed szkodliwym działaniem sini-

zny, grzybów pleśniowych i owadów. Charakteryzuje 

się wysoką zdolnością penetracji w surowe drewno, 

zapewniając mu długoletnią ochronę biologiczną. 

Redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża 

zużycie farb nawierzchniowych. Polecany, jako 

warstwa gruntująca pod impregnaty dekoracyjne, 

lakiery, lakierobejce oraz emalie ogólnego stosowa-

nia. Wydajność: do 6m²/L (drewno miękkie), do 10 

m²/l (drewno twarde). Kolory: produkt bezbarwny. 

Wykończenie: mat.

Sadolin ClassicHP 6 lat 
(Impregnat powłokotwórczy)
Sadolin Classic to nowoczesny, głęboko penetrujący 

impregnat do zabezpieczania drewna na zewnątrz. 

Chroni drewno przed wszystkimi czynnikami 

atmosferycznymi oraz grzybami powodującymi 

siniznę drewna. Dzięki wysokiej zawartości żywic, 

dodatkowo tworzy na powierzchni drewna warstwę 

ochronną, która wydłuża trwałość zabezpieczenia 

aż do 6 lat. Wydajność: do 12 m²/l (drewno miękkie 

heblowane), do 14 m2/l (drewno twarde heblo-

wane). Kolory: produkt dostępny w 12 kolorach. 

Wykończenie: mat.

 

Sadolin Hardwood Oil  
(Olej ochronno-dekoracyjny)
Sadolin Hardwood Oil to wysokiej jakości olej, 

przeznaczony do zabezpieczania zewnętrznych 

powierzchni drewnianych, wykonanych z egzo-

tycznych gatunków drewna. Dzięki nowoczesnej 

formule, głęboko wnika w drewno, zapewniając mu 

pełną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. 

Podkreśla naturalne piękno drewna. Wydajność: 
do 14 m²/l (drewno miękkie heblowane), do 18 m2/l 

(drewno twarde heblowane). Kolory: dostępny w 2 

kolorach. Wykończenie: mat

Sadolin Superdeck (Olej do tarasów)
Sadolin Superdeck to nowoczesny olej o dużej 

zawartości żywic, przeznaczony do konserwacji tara-

sów drewnianych oraz innych powierzchni drewnia-

nych na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki nowoczesnej 

formule, głęboko wnika w drewno, zapewniając mu 

pełną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. 

Podkreśla naturalne piękno drewna. Wydajność: 
do 14 m²/l (drewno miękkie heblowane), do 18 m2/l 

(drewno twarde heblowane).

 

Sadolin Lakierobejca Ekskluzywna
Sadolin Lakierobejca Ekskluzywna jest najwyższej 

jakości środkiem do ochrony i dekoracji drewna, 

opracowanym z myślą o powierzchniach drew-

nianych, wymagających idealnego wykończenia 

(stolarka otworowa, meble, boazerie itp.). Dzięki 

tiksotropowej (żelowej) formule, bardzo łatwo i rów-

nomiernie się nakłada, nie spływa z powierzchni 

pionowych, gwarantując doskonały i bardzo trwały 

efekt dekoracyjny. Wydajność: do 20 m²/l (drewno 

miękkie heblowane), do 25 m2/l (drewno twarde 

heblowane). Kolory: produkt dostępny w 10 kolo-

rach. Wykończenie: półpołysk.

 
Sadolin Lakierobejca Odporna na trudne warunki 
atmosferyczne
Sadolin Lakierobejca Odporna na trudne warunki 

atmosferyczne została specjalnie opracowana 

z myślą o zewnętrznych powierzchniach drewnia-

nych z drewna heblowanego. Jej nowoczesna, tikso-

tropowa formuła, łącząca w sobie zalety impregnatu, 

bejcy oraz lakieru, doskonale zabezpiecza drewno 

aż do 6 lat. Wydajność: do 20 m²/l (drewno miękkie 

heblowane), do 25 m2/l (drewno twarde heblowa-

ne). Kolory: produkt w 8 kolorach. Wykończenie: 
półmat.

 

Sadolin Extra 8 lat (Lakierobejca Impregnjąca)
Sadolin Extra to nowoczesna lakierobejca impre-

gnująca, przeznaczona do zabezpieczania drewna 

na zewnątrz. Tworzy bardzo trwałe, półmatowe 

powłoki, wysoce odporne na działanie wszystkich 

czynników atmosferycznych oraz grzybów pleśnio-

wych. Dzięki nowoczesnym żywicom, dodatkowo 

wnika w drewno, zabezpieczając je od wewnątrz, co 

zapewnia trwałość ochrony aż do 8 lat. Wydajność: 
do 15 m²/l (drewno miękkie heblowane), do 20 

m2/l (drewno twarde heblowane). Kolory: produkt 

dostępny w 16 kolorach. Wykończenie: półmat.

 

Sadolin Tinova 12 lat  
(Super trwała lakierobejca impregnująca) 
Sadolin Tinova to najwyższej klasy lakierobejca 

impregnująca, przeznaczona do zabezpieczania 

fasad oraz domów drewnianych. Zapewnia, aż do 

12 lat ochrony drewna. Swoją wyjątkową trwałość 

zawdzięcza specjalnej, opatentowanej formule, 

wykorzystującej innowacyjną technologię Advanced 

Hybrid Technology™. Wydajność: do 15 m²/l(drewno 

miękkie heblowane), do 20 m2/l (drewno twar-

de heblowane). Kolory: produkt w 6 kolorach. 

Wykończenie: półpołysk

 

Sadolin Yacht (Lakier ochronny)
Sadolin Yacht to nowoczesny lakier ochronny, 

przeznaczony do zabezpieczania zewnętrznych 

powierzchni drewnianych, narażonych na okresowy 

kontakt z wodą. Tworzy bardzo trwałe i elastycz-

ne powłoki, wysoce odporne na działanie wody, 

promieniowania UV oraz grzybów pleśniowych. 

Wydajność: do 15 m²/l (drewno miękkie heblowa-

ne), do 20 m2/l (drewno twarde heblowane). Kolory: 
produkt dostępny w 2 wykończeniach: połysk, 

półmat.
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