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Wykończenie mebli
na wysoki połysk
Odpowiedni dobór past i narzędzi polerskich

Od pewnego czasu w branży meblowej daje się zauważyć duży popyt na meble oraz elementy
dekoracji wnętrz wykończone na wysoki połysk. Dlatego też wiele firm specjalizujących się
w usługach lakierowania elementów i półfabrykatów meblowych, jak również firmy meblowe
bezpośrednio produkujące meble, musiały dostosować się do panujących trendów.

W

ykończenie na wysoki połysk
wiąże się często z dodatkową operacją polegającą na
polerowaniu wylakierowanej
wcześniej powierzchni. Polerowanie takie odbywa się przy użyciu polerek mechanicznych
wyposażonych w odpowiednie narzędzia
oraz specjalistycznych past polerskich. Rynek
krajowy i zagraniczny oferuje na tym polu
szereg rozwiązań technologicznych oraz
całą gamę różnorodnych produktów wspomagających proces uzyskiwania wysokich
połysków. Wysokie standardy jakościowe oraz
wysublimowane gusta klientów wymuszają
na producentach mebli podnoszenie jakości
wykonywanych przez nich produktów.
Na rynku krajowym na uwagę zasługuje
polska firma o nazwie PolishStyl, która to
już kilka lat temu rozszerzyła swoją ofertę o narzędzia do polerowania oraz pasty
polerskie. Nabytą od tamtej pory wiedzę,
dodatkowo poszerzaną o uczestnictwo
w specjalistycznych szkoleniach, pracownicy
PolishStyl wykorzystują przy indywidualnym
doborze produktów dla klienta. Szeroka gama
narzędzi w postaci tarcz polerskich, gąbek
i futer oraz różnorodność past polerskich pozwala firmie na szerokie spektrum działania
wybiegające często poza przemysł meblarski. Obecnie PolishStyl sprzedaje materiały
polerskie również do firm specjalizujących
się w obróbce metalu, produkcji elementów
jachtów, lakierni samochodowych oraz indywidualnych rozwiązań klienta.
Nowa linia produktów polerskich w postaci past i mleczek wprowadzonych na rynek
krajowy przez firmę PolishStyl zdobyła szewww.lakiernictwo.net

gwarantuje, że otrzymana w procesie polerowania powierzchnia nie posiada ukrytych
wad, które często uwydatniają się po krótkim
czasie. Oferta nowych produktów została
podzielona na cztery grupy różniące się od
siebie agresywnością, charakterystyką pracy
oraz stopniem uzyskiwanego połysku.
GREEN LINE – pierwszą grupa produktów, w skład których wchodzą: Power Cut 110,
Power Cat 120 i Power Cat 140. Są to pasty
o dużych właściwościach ściernych i średnim
stopniu połysku z przeznaczeniem do wstępnego polerowania. Doskonale sprawdzają się
w połączeniu z agresywnymi narzędziami,
takimi jak futra polerskie, twarde gąbki oraz
krążki filcowe. Z uwagi na dość duży stopień
połysku często traktowane są w przypadku
lakierów o jasnej kolorystyce jako pasta polerska jednego kroku tzw. one step (polecany
produkt Power Cat 140).

Futra polerskie.

rokie uznanie w oczach firm specjalizujących
się w wykonywaniu wysokich połysków. Duża
różnorodność produktów pozwala technikom
firmy na odpowiedni dobór pasty polerskiej
dostosowanej do danej technologii polerowania, jak i rodzaju stosowanych powłok lakierniczych. Wysoka jakość past polerskich z nowej
linii poparta została wieloletnimi badaniami
oraz wysokimi standardami produkcyjnymi.
Brak jakichkolwiek wypełniaczy w produktach

YELLOW LINE – jest to druga grupa
produktów w skład których wchodzą pasty
o nazwie Speed Gloss 220 i Speed Gloss 230,
które charakteryzują się średnimi właściwościami ściernymi i wysokim stopniu połysku.
Stosuje się je w technologii polerowania jako
drugi krok, czyli tzw. polerowanie zasadnicze.
Polerowanie zasadnicze ma za zadanie usunąć pozostałości po polerowaniu wstępnym
oraz nabłyszczyć powierzchnię. Zalecany etap
przy polerowaniu powierzchni wykończonych
w ciemnych kolorach. Dedykowane do pracy
z narzędziami o średniej agresywności: delikatne futro polerskie lub średniej twardości
gąbka.
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BLUE LINE – grupa produktów, w skład
których wchodzą mleczka polerskie o nazwie
Final Finish 310 i Final Finish 320. Wysokiej
jakości drobniutkie ziarenka ścierne stworzone w oparciu o nanotechnologię pozwalają
na uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni
o bardzo wysokim stopniu połysku. Służą
do usuwania hologramów widocznych na
czarnych kolorach oraz jako końcowy etap
polerowania po polerowaniu wstępnym. Produkty z tej linii doskonale eksponują głębie
koloru oraz pozwalają uzyskać efekt lustra.
Polecane do zastosowania z miękką gąbką.
RED LINE – jest to grupa produktów
uzupełniających, w skład których wchodzą
woski zabezpieczające oraz płyn do kontroli polerowanej powierzchni. Wosk nakłada
się na wypolerowaną powierzchnię w celu

Gąbki Freshpad.

Pasty i mleczka polerskie.

nadania jej jeszcze lepszych właściwości
optycznych, jak również w celach ochronnych.
Płyn kontrolny stosuje się w trakcie polerowania w celu usunięcia z powierzchni resztek
urobku polerskiego oraz kontroli polerowanej
powierzchni. Do zastosowania z produktami
typu ściereczka z microfibry.
Uzupełnieniem powyższej ofert są rekomendowane przez firmę PolishStyl narzędzia
polerskie, takie jak: futra i gąbki polerskie,
tarcze bawełniane, różnego rodzaju dyski
wsporcze, ściereczki z mikrofibry oraz narzędzia ścierne w postaci taśm, krążków, gąbek
i szczotek. Na uwagę zasługują tu agresywne
futra polerskie z unikalną podkładką mającą
na celu odprowadzenie ciepła z polerowanej
powierzchni oraz system cienkich gąbek
o nazwie Freshpad. Zostały one wykonane ze

specjalnie dobranego materiału w celu nadania im odpowiednich właściwości ściernych.
Atrakcyjna cena, długa żywotność narzędzia
oraz czystość pracy powoduje, że klienci
często wybierają ten produkt.
Jeżeli zależy Państwu na tworzeniu wyrobów o wysokich standardach jakościowych
to zapraszamy do zapoznania się z produktami polerskimi oferowanymi przez firmę
PolishStyl. Nasza wykwalifikowana kadra
pracowników jest w stanie dobrać Państwu
odpowiednią technologię do indywidualnych
potrzeb każdego zakładu.

Grzegorz Kulbat
PolishStyl
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