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Zaščita lesa SADOLINSIKKENS Zaščita lesa

Učinkovita zaščita lesa
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Les je naraven, plemenit material, ki ima zaradi svojih 
značilnosti zelo široko uporabo v gradbeništvu. 

L es nam daje občutek povezanosti z nara-
vo, ne glede na to, ali gre za konstrukcij-
ske elemente, vrtno pohištvo ali ureditev 

notranjosti. Biti obkrožen z lesom pomeni biti 
obkrožen s toplino in udobnostjo. To je zagoto-
vo pomemben razlog, da se je les ohranil in se 
danes uporablja v kombinaciji s konkurenčnimi 
materiali, kot so beton, železo in umetni materi-
ali. Les je resnično edinstven in nenadomestljiv 
material. Ker se ljudje vse bolj vračamo k na-
ravi, je danes tudi iskan bolj kot kadarkoli prej.

Če les ni pravilno zaščiten, zaradi vdora vlage 
lahko pride do gnitja in trohnenja. Les se prav 
tako poškoduje, če nima ustrezne UV-zaščite. 
Zato morajo premazi za les preprečiti vdor vla-
ge, hkrati pa nuditi paropropustnost (omogočiti 
lesu, da 'diha').

Paropropustnost je povezana s količino vlage, 
ki lahko preide skozi sloj premaza v določenem 
času, in mora biti časovno usklajena. V kolikor 
je paropropustnost nezadostna, vlaga v lesu 
povzroči luščenje barve in čez čas gnitje lesa.  

Neobdelan les je treba preventivno zaščititi 
pred vlago, modrenjem, gnitjem in drugimi po-
škodbami z ustrezno zaščito Sikkens Cetol Ak-
tiva in Sadolin Base.

Ker sama impregnacija ne nudi zaščite pred UV-
-žarki, je potreben še nanos končnega premaza. 

Blagovne znamke SIKKENS in SADOLIN s 
svojo široko paleto barv nudijo lesu dolgotrajno 

zaščito, ne glede na to, ali gre za lazurni premaz 
ali pokrivno barvo. Poleg tega optimalno uravna-
vajo vlažnost v lesu, imajo značilno fleksibilnost 
(delujejo skupaj z lesom) ter zagotavljajo odlično 
oprijemljivost in obstojnost.

Široka paleta proizvodov jamči kakovosten iz-
bor, ne glede na to, ali govorimo o zaščiti lesenih 
gradbenih elementov, vrtnega pohištva, oken, 

vrat ali notranjega pohištva.
Les moramo ustrezno začititi odvisno od vrste, 

mesta, kjer se nahaja, obremenitev in neugodnih 
vplivov (mehanskih ali vremenskih). Kadar nismo 
gotovi, kakšen sistem zaščite je pri določenih pogojih 
najustreznejši, je najbolje poiskati nasvet strokovnja-
ka. SADOLIN nudi kakovostne konvencionalne sis-
teme dekorativne zaščite lesa v normalnih pogojih. 

Blagovna znamka SIKKENS z raznoliko pale-
to izdelkov in rešitev ponuja vrhunske sisteme 
dolgotrajne zaščite, kadar želimo večjo stopnjo 

zaščite z daljšimi intervali obnove. 
Konkurenčno izdelki lesu sicer lahko nudijo 

določeno zaščito, a vsebujejo nizko koncentra-
cijo smol in zaščitnih snovi. Zato takšni premazi 
hitro lahko izgubijo svojo zaščitno funkcijo. 

Na konstrukcijskih gradbenih elementih to 
lahko postane v kratkem času velika težava, ker 
je gnitje in propadanje lesa težko ustaviti, ko se 
proces začne odvijati. 

Zato moramo biti pozorni na zadostno in ustre-
zno zaščito lesa in les nas bo s svojim naravnim in 
toplim videzom ter trajnostjo dolgo nagrajeval. 

Les je zunaj izpostavljen vremenskim vplivom vse 
leto. Poleti ga segreva sonce, spomladi in jeseni za-
liva dež, pozimi pa se vanj zavleče vlaga in pri tem-
peraturah pod ničlo zmrzuje. Izjemno kakovostne 
premaze SIKKENS in SADOLIN so ustvarili tisti, ki 
vedo, kako je treba zaščititi les v takšnih okoliščinah. 

SIKKENS in SADOLIN sta sistema učinkovite zaš-
čite lesa, ki so ga oblikovali ljudje z dolgoletnimi izku-
šnjami pri delu z lesom v okolju, bogatem z lesenim 
materialom. Na podlagi nenehnega razvoja gredo vsi 
izdelki svetovno znanih blagovnih znamk SIKKENS 
in SADOLIN v korak s sodobno tehnologijo. 

Sikkens in Sadolin sta blagovni znamki medna-
rodne korporacije AkzoNobel, ki je navzoča v več 
kot 80 državah po vsem svetu in zaposluje preko 
50.000 ljudi. Njeni strokovnjaki najbolje vedo, kako 
je treba negovati les in ga zaščititi pred zunanjimi 
vplivi. AkzoNobel upošteva stroge ekološke stan-
darde in uporablja proizvodne postopke, ki najmanj 
škodujejo okolju. Hkrati spoštuje nove standarde, ki 
jih narekujejo podnebne spremembe. 


