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Kovinske površine, natančneje železne ali jeklene konstrukcije, 
zaradi svoje nevpojnosti zahtevajo poseben pristop k 
dekorativni zaščiti.

Zato je pomembno omeniti, da za popolno dekorativno zaščito 
kovinskih površin običajno ne zadošča le en premaz, ampak 
je treba uporabiti sistem vsaj dveh produktov. Na površine 
iz železa ali jekla se vedno najprej nanese antikorozijski 
premaz. V paleti izdelkov podjetja  Akzo Nobel je to  Supralux 
KORALKYD, bela temeljna antikorozivna barva na osnovi topil, 
ki je združljiva z vsemi končnimi alkidnimi premazi.

Na antikorozijski premaz je po sušenju priporočljivo nanesti 
vmesni premazni sloj Dulux TRADE  UNDERCOAT.  Njegova 
glavna naloga je zagotoviti dobro prekrivanje, tako da 
nastane gladka in bela površina. Na takšno podlago se potem 
običajno nanese en do dva sloja končne barve DULUX TRADE 
HIGH GLOSS ali DULUX TRADE SATIN WOOD. Matirani lak 
SATIN WOOD vam lahko prihrani čas in material, saj ni nujno 
nanašati vmesnega premaza. Izdelek je primeren za uporabo 
v prostorih in na prostem, pri čemer ima SATIN WOOD manjšo 
trdoto od HIGH GLOSSA in se zato ne priporoča za kovinske 
ograje, ki so izpostavljene povečanim obremenitvam. 

Oba izdelka, visokosijajni in matirani lak, sta primerna tudi za 
lesene površine. Naj ob tem opozorimo, da je poraba materiala 
odvisna od vrste in strukture lesa in se lahko zelo spreminja. Les zahteva drugačno 
pripravo. Ker je to živ organski material, je treba z ustreznim sredstvom poskrbeti 
za posebno predhodno zaščito. Za barvanje novega lesa je priporočljivo uporabiti 
en do dva nanosa izdelkov SADOLIN BASE ali SIKKENS CETOL AKTIVE kot osnovno 
zaščito pred plesnijo, algami in žuželkami. Zaradi hrapave teksture lesa svetujemo 
tudi nanos vmesnega in končnega premaza kateregakoli zgoraj omenjenega izdelka 
DULUX. Za les na prostem, kot so lesene hiše, pročelja stavb, vrtne hiške, ograje 
in podobno, priporočamo izdelek, ki ima večjo elastičnost in ob izpostavljenosti 
UV-žarkom ne razpoka, je vodoodporen in preprečuje škodljive posledice vode. 
Idealna rešitev je DULUX TRADE QUICK DRY – hitrosušeči vodni zaščitni premaz za 
les, ki zagotavlja dolgotrajno zaščito in ne poka. Ta izdelek poleg tega ne zahteva 
nobenega posebnega vmesnega premaza in se nanaša neposredno na les, na voljo 
pa je tudi v barvah  barvne lestvice Weathershield. 

Barve za les in kovino DULUX


