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PRODUKTY DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ
1

IMPREGNAT OCHRONNY

3

/ Płoty drewniane, altany, pergole, balustrady,
meble ogrodowe, ławki, elewacje drewniane,
więźby dachowe, konstrukcje drewniane /

2

IMPREGNAT GRUNTUJĄCY
/ Płoty drewniane, altany, pergole, balustrady,
meble ogrodowe, ławki, elewacje drewniane,
więźby dachowe, konstrukcje drewniane /

6

IMPREGNAT DO DREWNA
/ Fasady i elewacje drewniane, płoty, pergole,
altanki, okiennice, ławki, meble ogrodowe,
konstrukcje drewniane, więźby dachowe,
domki letniskowe /

4

LAKIEROBEJCA DO DREWNA
/ Elewacje drewniane, okna, drzwi, meble
(również ogrodowe), balustrady, altanki, płoty,
boazerie /

1
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PRODUKTY DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ
5

OLEJ DO MEBLI
OGRODOWYCH
/ Meble ogrodowe, pergole, donice,
sztachety, ławki, balustrady drewniane /

6

7

LAKIEROBEJCA METALICZNA
/ Okna, drzwi, elewacje i ogrodzenia drewniane,
balustrady, boazerie, meble (również ogrodowe),
altanki, belki stropowe i podbitki /

OLEJ DO TARASÓW
/ Deski tarasowe, fasady i balustrady drewniane,
pergole, donice, sztachety /
7

8

OCHRONA

9

IMPREGNAT OCHRONNY

ZASTOSOWANIE
• Płoty drewniane, altany, pergole, balustrady, meble ogrodowe,
ławki, elewacje drewniane, więźby dachowe, konstrukcje drewniane

ZALETY
sosna

orzech

akacja

teak

dąb

mahoń

palisander

• Dodatkowa SUPER OCHRONA przed mchem, grzybami i glonami.
• Zawiera Wosk - pełna Hydrofobowość.
• Chroni drewno przez wiele lat.
• Zastosowanie nowoczesnej formuły Core-Shell - zapewnia wysoką
elastyczność i odporność mechaniczną powłoki.
• Dzięki głębokiej penetracji impregnat wzmacnia strukturę drewna.
• Bardzo łatwy w aplikacji.
• Wszechstronnie zabezpiecza przed ekstremalnymi warunkami
atmosferycznymi i środowiskowymi.
• Tworzy skuteczną barierę przed wnikaniem wody.
• Zachowuje naturalny rysunek słojów drewna i matowe
wykończenie.
• Wysokowydajny, bardzo dobra rozlewność produktu.
• Dzięki zastosowanej nowoczesnej formule szybko schnie.
• Kolory odporne na promieniowanie słoneczne dzięki zawartości
filtrów UV i pigmentów nieorganicznych.
• Ekologiczny.
• Do stosowania na zewnątrz.

Opakowanie: 4,5 l
Okres przydatności: 36 m-cy

IMPREGNAT GRUNTUJĄCY

ZASTOSOWANIE
• Płoty drewniane, altany, pergole, balustrady, meble ogrodowe,
ławki, elewacje drewniane, wiezby dachowe, konstrukcje drewniane.

ZALETY
bezbarwny

• Zalecany jako pierwsza warstwa gruntująco-ochronna
w celu lepszego zabezpieczenia elementów drewnianych.
• Może być stosowany pod następujące produkty: lakier, lakierobejcę,
olej, impregnat koloryzujący.
• SUPER OCHRONA przed mchem, grzybami i glonami.
• Konserwuje oraz zabezpiecza przed ekstremalnymi warunkami
atmosferycznymi i środowiskowymi.
• Zawiera Wosk - pełna Hydrofobowość.
• Zabezpiecza drewno przed promieniowaniem UV
• Zastosowanie nowoczesnej formuły Core-Shell - zapewnia wysoką
elastyczność i odporność mechaniczną powłoki.
• Dzięki nowoczesnej formule szybko schnie.
• Chroni drewno przez wiele lat.
• Ekologiczny.
• Do stosowania na drewno szlifowane i nieszlifowane.
• Bardzo dobra rozlewność oraz łatwa aplikacja.
• Wysokowydajny.
• Do stosowania na zewnątrz.

Opakowanie: 4,5 l
Okres przydatności: 36 m-cy
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IMPREGNAT DO DREWNA

ZASTOSOWANIE
• Fasady i elewacje drewniane, płoty, pergole, altanki, okiennice,
ławki, meble ogrodowe, konstrukcje drewniane, więźby dachowe,
domki letniskowe.

bezbarwny

sosna

orzech

teak

palisander

mahoń

dąb

akacja

ZALETY
• NOWOCZESNA FORMUŁA oparta na bazie żywicy alkidowej
oraz pigmentów nieorganicznych.
• Piękne, niezwykle trwałe kolory, gwarancja równomiernego
wybarwienia.
• Chroni drewno przez wiele lat.
• Dzięki głębokiej penetracji impregnat wzmacnia strukturę
drewna.
• Bardzo łatwy w aplikacji.
• Wszechstronnie zabezpiecza przed ekstremalnymi warunkami
atmosferycznymi i środowiskowymi.
• Tworzy skuteczną barierę przed wnikaniem wody.
• Zachowuje naturalny rysunek słojów drewna i matowe wykończenie.
• Nie powoduje korozji w przypadku łączenia drewna
z elementami metalowymi (np. gwoździe, okucia metalowe).
• Wysokowydajny, bardzo dobra rozlewność produktu.
• Dzięki zastosowanej nowoczesnej formule szybko schnie.
• Kolory odporne na promieniowanie słoneczne dzięki zawartości
filtrów UV i pigmentów nieorganicznych.
• Do stosowania na zewnątrz.
Opakowanie: 750 ml (zbiorcze 6 sztuk)
2,5 l (zbiorcze 2 sztuki), 5 l
Okres przydatności: 48 m-cy

LAKIEROBEJCA DO DREWNA
ZASTOSOWANIE
brzoza

sosna

• Elewacje drewniane, okna, drzwi, meble (również ogrodowe),
balustrady, altanki, płoty, boazerie.

ZALETY
teak

orzech

kasztan

mahoń

palisander

venge

szary

akacja

• Tworzy dodatkową ochronną powłokę.
• Nadaje kolor.
• Podkreśla piękno i rysunek słojów drewna.
• Trwała elastyczna powłoka wytrzymała na uderzenia,
nie łuszczy się i nie pęka.
• Odporna na plamy (wino, kawa, alkohol).
• Ekologiczna.
• Wysokowydajna.
• Tiksotropowa formuła gwarantuje bardzo łatwą i równomierną
aplikację - nie kapie i nie spływa z pionowych powierzchni!
• Chroni przed promieniowaniem UV.
• Zapobiega starzeniu drewna.
• Zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz.

Opakowanie: 375 ml (zbiorcze 6 sztuk)
750 ml (zbiorcze 6 sztuk), 2,5 l (zbiorcze 2 sztuki)
Okres przydatności: 36 m-cy
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OLEJ DO TARASÓW
ZASTOSOWANIE
• Deski tarasowe, fasady i balustrady drewniane, pergole,
donice, sztachety.

ZALETY
bezbarwny

mahoń togo

teak
indonezyjski

• Zawiera olej tungowy.
• Pełna ochrona drewna narażonego na szkodliwe i zmienne
warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.
• Wydajny i łatwy w aplikacji.
• Pełna hydrofobowość.
• Doskonały do wszystkich gatunków drewna.
• Odporny na ścieranie.
• Głęboko wnika w drewno i chroni je od wewnątrz, również
w przypadku występujących mikro spękań.
• Doskonały do odnawiania olejowych powierzchni.
• Kolory:
Bezbarwny - pozwala zachować naturalny kolor drewna.
Teak indonezyjski - ożywia jasne gatunki drewna.
Mahoń Togo - nadaje egzotyczny charakter drewnianym
powierzchniom.
• Do stosowania na zewnątrz.

Opakowanie: 750 ml (zbiorcze 6 sztuk)
2,5 l (zbiorcze 2 sztuki)
Okres przydatności: 48 m-cy

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH
ZASTOSOWANIE
• Meble ogrodowe, pergole, donice, sztachety, ławki,
balustrady drewniane.
bezbarwny

mahoń togo

teak
indonezyjski

ZALETY
• Na bazie naturalnego oleju tungowego.
• Odporny na ścieranie.
• Impregnuje i zabezpiecza przed wodą, promieniowaniem UV oraz
szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.
• Wydajny i łatwy w aplikacji.
• Wodoodporny.
• Doskonały do odnawiania olejowanych powierzchni.
• Odporny na łagodne środki myjące.
• Głęboko wnika w drewno i chroni je od wewnątrz, również w
przypadku występujących mikro spękań.
• Kolory:
Bezbarwny – pozwala zachować naturalny kolor drewna.
Teak indonezyjski – ożywia jasne gatunki drewna.
Mahoń Togo – nadaje egzotyczny charakter drewnianym
powierzchniom.
• Do stosowania na zewnątrz.

Opakowanie: 750 ml (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: 48 m-cy
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LAKIEROBEJCA METALICZNA
ZASTOSOWANIE
białe
aluminium

popielato
szary

ciemny
brąz

złoty
brąz

bordowy

ciemna
zieleń

• Okna, drzwi, elewacje i ogrodzenia drewniane, balustrady,
boazerie, meble (również ogrodowe), altanki, belki stropowe
i podbitki.

ZALETY
• Zwiększona odporność na promieniowanie UV.
• Ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
• Może być stosowana wewnątrz pomieszczeń.
• Dodatkowy metaliczny efekt estetyczny.
• Do wszystkich rodzajów drewna.
• Bezpieczna dla użytkownika i środowiska.

Opakowanie: 375 ml (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: 24 m-ce

Szukaj inspiracji:
WEJDŹ NA NASZEGO BLOGA:

WEJDŹ NA NASZEGO FACEBOOKA:

www.colorit.pl/blog

www.facebook.com/ColoritPL
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DEKORACJA
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DEKORACJA
8
4
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PRODUKTY DO DEKORACJI
1

KREDOWA FARBA

3

/ Komody, półki, łóżka, szafy, stoły, futryny,
drzwi, elementy drewniane i drewnopochodne,
płyty MDF, OSB, laminat, melamina /

2

WOSK DO DREWNA
W PAŚCIE
/ Szafy, komody, stoły, meble stylowe,
elementy dekoracyjne, półki, ramy, ramki,
listwy przypodłogowe, boazerie /

16

WOSK DO BIELENIA DREWNA
/ Meble i elementy drewniane również rzeźbione
lub frezowane, szafy, komody, stoły, ramy, ramki,
elementy dekoracyjne /

4

FARBA TABLICOWA
/ Ściany wewnątrz pomieszczeń oraz meble
i elementy wyposażenia wnętrz, drzwi, tablice,
doniczki ceramiczne /

1
7

2

4

3

PRODUKTY DO DEKORACJI DREWNA
45

BEJCA WODNA DO DREWNA 7 OLEJ DO PODŁÓG
/ Parkiety, deski podłogowe, schody,
ościeżnice wewnętrzne, listwy przypodłogowe /

/ Meble, drzwi, okna, futryny, ramy i ramki,
listwy przypodłogowe, półki drewniane, boazerie,
elementy dekoracyjne z drewna /

6

PASTELOWA FARBA
DO DREWNA
/ Meble, drzwi, ościeżnice wewnętrzne, komody,
szafki, półki, stoły, stoliki nocne, biurka, krzesła,
listwy przypodłogowe /

8

LAKIER AKRYLOWY
DO DREWNA
/ Meble (również ogrodowe), fronty drewniane,
drzwi, ościeżnice wewnętrzne, półki, ramy,
boazerie, elementy dekoracyjne z drewna /
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gnanatowy

KREDOWA FARBA
ZASTOSOWANIE
alabastrowy

błękit morski

• Komody, półki, łóżka, szafy, stoły, futryny, drzwi, elementy drewniane
i drewnopochodne,płyty MDF, OSB, laminat, melamina.

ZALETY
perłowy

granatowy

stalowy

turkus

popielaty
beż

antyczny
róż

himalajski
błękit

koralowy

• Supermatowa struktura.
• Mocno kryjąca, dzięki dużej zawartości części stałych
(wypełniaczy).
• Idealna do uzyskania efektów w stylu Prowansalskim i Vintage.
• Barwi i pielęgnuje drewno.
• Odporna na działanie UV.
• Szybkoschnąca.
• Bezzapachowa.
• Nie kapie - tiksotropowa formuła.
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Opakowanie: 375 ml (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: 36 m-cy

3-5

WOSK DO DREWNA W PAŚCIE
ZASTOSOWANIE
naturalny

dąb

• Szafy, komody, stoły, meble stylowe, elementy dekoracyjne, półki,
ramy, ramki, listwy przypodłogowe, boazerie.

ZALETY
kasztan

orzech

teak

palisander

czereśnia

czarny

• Receptura oparta na bazie naturalnych wosków:
pszczelego i Carnauba.
• Konserwuje i dekoruje drewno.
• Uwydatnia i ożywia naturalne piękno drewna.
• Tuszuje drobne defekty naturalnego drewna.
• Bardzo łatwy w aplikacji.
• Zapobiega pękaniu i rozsychaniu drewna.
• Przyjemny miodowy zapach.
• Bardzo wydajny.
• Bogata kolorystyka.
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Opakowanie: 500 ml (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: 36 m-cy
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gnanatowy

WOSK DO BIELENIA DREWNA
ZASTOSOWANIE
przykładowy
efekt

• Meble i elementy drewniane również rzeźbione lub frezowane, szafy,
komody, stoły, ramy, ramki, elementy dekoracyjne.

ZALETY
• Na bazie wosku pszczelego i Carnauba.
• Szczególnie polecany do drewna z twardymi słojami i otwartymi
porami jak jesion, kasztan i dąb (intensywny efekt bielenia).
• Pozwala uzyskać efekt postarzonego, patynowanego drewna.
• Podkreśla rysunek słojów.
• Skutecznie chroni i dekoruje drewno, zapewnia warstwę
wykończeniową.
• Nadaje klasyczny kolor rustykalnej bieli.
• Łatwa aplikacja.
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Opakowanie: 375 ml (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: 36 m-cy

FARBA TABLICOWA
ZASTOSOWANIE
czarny

• Ściany wewnątrz pomieszczeń oraz meble i elementy wyposażenia
wnętrz, drzwi, tablice, doniczki ceramiczne.

ZALETY
• Bezzapachowa.
• Szybkoschnąca.
• Umożliwia usuwanie kredy przy pomocy suchej
lub wilgotnej ściereczki.
• Zawiera łupek dzięki czemu jest łatwiejsza
do utrzymania czystości.
• Do drewna i betonu.

Opakowanie: 500 ml (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: 36 m-cy
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gnanatowy

BEJCA DO DREWNA
ZASTOSOWANIE
olcha

palisander

różowy

dąb

venge

błękitny

teak

biały

lawendowy

orzech

jasny szary

szary

mahoń

bambus

• Meble, drzwi, okna, futryny, ramy i ramki, listwy przypodłogowe, półki
drewniane, boazerie, elementy dekoracyjne z drewna.

ZALETY
• Bezpieczna dla środowiska - ekologiczna.
• Barwi i pielęgnuje drewno.
• Odporna na działanie promieni UV.
• Szybkoschnąca.
• Bezzapachowa.
• Nie kapie - tiksotropowa formuła.
• Receptura oparta na pastach pigmentowych.
• Transparentne kolory.
• Pozwala zachować naturalny efekt surowego drewna.
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Opakowanie: 500 ml (zbiorcze 8 sztuk)
UWAGA: Opakowanie w formie wygodnej puszki
do bezpośredniego zanurzenia pędzla

Okres przydatności: 36 m-cy

PASTELOWA FARBA DO DREWNA
ZASTOSOWANIE
krem
waniliowy

romantyczny
róż

szarość
poranka

likier
kawowy

oliwkowy
gaj

brzoskwiniowy
koktajl

błękit
paryski

śnieżna
biel

• Meble, drzwi, ościeżnice wewnętrzne, komody, szafki, półki, stoły,
stoliki nocne, biurka, krzesła, listwy przypodłogowe.

ZALETY
• Nadaje powierzchniom satynowe, transparentne wykończenie.
• Nowoczesna formuła zapewnia ochronę przed wodą i plamami.
• Do ochrony i dekoracyjnego malowania elementów drewnianch
i drewnopochodnych.
• Ekologiczna.
• Szybkoschnąca.
• Zmywalna.
• Wielowarstwowa.
• Najmodniejsza pastelowa paleta kolorów.
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
• Idealna do dekoracyjnego wykańczania metodą DECOUPAGE.
• Bardzo łatwa w aplikacji.
• Daje możliwości mieszania kolorów między sobą.
• Super wydajna.
Opakowanie: 375 ml (zbiorcze 6 sztuk)
z wyjątkiem koloru: brzoskwiniowy koktajl

750 ml (zbiorcze 6 sztuk)

występują kolory: śnieżna biel, szarość poranka

2,5 l (zbiorcze 2 sztuki)
Okres przydatności: 36 m-cy
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gnanatowy

OLEJ DO PODŁÓG
ZASTOSOWANIE
bezbarwny

• Parkiety, podłogi, schody, ościeżnice wewnętrzne,
listwy przypodłogowe.

ZALETY
teak
indonezyjski

palisander
brazylijski

dąb
bielony

• Wszystkie gatunki drewna europejskiego i egzotycznego.
• Idealny do starych i nowych podłóg.
• Również do intensywnego eksploatowania.
• Nadaje drewnu piękny, szlachetny i naturalny wygląd.
• Na bazie naturalnego oleju tungowego.
• Podkreśla rysunek słojów drewna.
• Łatwy w stosowaniu.
• Odporny na łagodne środki myjące.
• Powierzchnia odporna na ścieranie i promieniowanie UV.
• Zapobiega osiadaniu kurzu - powierzchnia nie elektryzuje się.
• Chroni drewno przed negatywnym działaniem wody.
• Renowacja podłogi nie wymaga cyklinowania.
• Nie eksponuje rys w czasie eksploatacji.

Opakowanie: 750 ml (zbiorcze 6 sztuk)
2,5 l (zbiorcz 2 sztuki)
Okres przydatności: 48 m-cy
gnanatowy

LAKIER AKRYLOWY DO DREWNA
ZASTOSOWANIE
półmat

połysk

• Meble (również ogrodowe), fronty drewniane, drzwi, ościeżnice
wewnętrzne, półki, ramy, boazerie, elementy dekoracyjne z drewna.

ZALETY
• Chroni przed promieniowaniem UV
• Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.
• Nie żółknie!
• Nowoczesna formuła, bezbarwny lakier akrylowy.
• Bezzapachowy.
• Doskonały jako warstwa wykończeniowa i podkład
- wielowarstwowy.
• Odporny na zadrapania, rysy i uderzenia.
• Szybkoschnący.
• Nie kapie! Tiksotropowa formuła.
• Łagodna formuła, korzystna dla osób wrażliwych, nie zawiera
rozpuszczalników.
• Przyjazny dla użytkownika i środowiska naturalnego.
• Idealny jako ostateczne wykończenie dla BEJC WODNYCH COLORIT.
• Bardzo łatwy w aplikacji.
• Super wydajny.

Opakowanie: 375 ml (zbiorcze 6 sztuk)
750 ml (zbiorcze 6 sztuk)
Okres przydatności: 36 m-cy
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PIELĘGNACJA / RETUSZ

23

gnanatowy

OLEJ DO BLATÓW
ZASTOSOWANIE
• Blaty drewniane, elewacje łazienkowe, stoły drewniane.

ZALETY
• Receptura oparta na bazie oleju lnianego i tungowego.
• Odżywia i konserwuje.
• Chroni drewniane blaty przed plamami, zabrudzeniami
i działaniem wody.
• Bardzo łatwy w użyciu.
• Pozwala zachować efekt surowego drewna.
• Nadaje satynową, miłą w dotyku barierę ochronną.
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Opakowanie: 500 ml (zbiorcze 8 sztuk)
Okres przydatności: 36 m-cy

WOSK DO PIELĘGNACJI MEBLI
ZASTOSOWANIE
• Do konserwacji i pielęgnacji elementów drewnianych
oraz powierzchni laminowanych, stoły, krzesła, szafy,
komody, meblościanki.

ZALETY
• Receptura oparta na naturalnych tradycyjnych składnikach
- woski pszczele.
• Łatwy w użyciu, bezbarwny i wysokowydajny.
• Odżywia i upiększa powierzchnie drewniane.
• Chroni przed wilgocią i zabrudzeniami.
• Zapobiega wysychaniu drewna i chroni przed mikrospękaniami.
• Nadaje delikatny połysk i satynowe wykończenie.
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Opakowanie: 500 ml (zbiorcze 8 sztuk)
Okres przydatności: 36 m-cy
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WOSK DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW
ZASTOSOWANIE
biały

bezbarwny

• Do naprawy i eliminowania ubytków, rys w elementach
drewnianych lakierowanych.

ZALETY
sosna

mahoń

dąb jasny

dąb ciemny

orzech

palisander

czereśnia

venge

• Szeroka paleta kolorów.
• Trwały.
• Można stosować również do ubytków w okleinach
i płytach MDF.
• Doskonały sposób na usunięcie pęknięć i głębszych zadrapań.
• Prosty w użyciu.

Opakowanie: 15 g (zbiorcze 12 sztuk)
Okres przydatności: 10 lat

KOREKTOR DO ZARYSOWAŃ
ZASTOSOWANIE
szary

biały

sosna

czereśnia

teak

mahoń

orzech

palisander

dąb

venge

• Do mebli, drzwi i podłóg drewnianych i dewnopochodnych.

ZALETY
• Błyskawiczny retusz zarysowań, drobnych ubytków i pęknieć.
• Szybkoschnący.
• Wygodny aplikator w formie pędzelka.
• Maskuje defekty kolorystyczne.
• Duży wybór kolorów pozwala osiągnąć oczekiwany
efekt retuszerski.

Opakowanie: 7 ml (zbiorcze 12 sztuk)
Okres przydatności: 36 m-cy
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ŚRODEK DO USUWANIA WOSKU
ZASTOSOWANIE
• Do usuwania starych warstw wosku z mebli i innych
powierzchni drewnianych.

ZALETY
• Skuteczny i łatwy w aplikacji.
• Nie wysusza i nie uszkadza drewna.
• Doskonały do przygotowania powierzchni wykończeniowej.
• Bezbarwny - nie zmienia naturalnego koloru drewna.
• Polecany do czyszczenia narzędzi.

Opakowanie: 500 ml (zbiorcze 8 sztuk)
Okres przydatności: 36 m-cy

Szukaj inspiracji:
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WEJDŹ NA NASZEGO BLOGA:

WEJDŹ NA NASZEGO FACEBOOKA:

www.colorit.pl/blog

www.facebook.com/ColoritPL
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