
LUXURY FINISHING
Lakiery przeznaczone do luksusowych łodzi



LAKIERY, DZIĘKI 
KTÓRYM WNĘTRZA

LUKSUSOWYCH 
JACHTÓW
STAJĄ SIĘ 

WYJĄTKOWE I 
NIEPOWTARZALNE

Podczas wybierania wymarzonego jachtu 

latarnia morska wskazuje właścicielowi 

tylko jeden kierunek. 

Piękno. Które jest odzwierciedleniem 

sukcesu i wyjątkowego stylu.

Powierzenie swojej tożsamości lakierom LUXURY 
FINISHING, stworzonym przez  Renner Italia, oznacza 
wypłynięcie na wody zaawansowanej technologii. 
Lakiery Renner Italia do elementów wyposażenia 
jachtów powstają, aby zaspokajać luksusowe potrzeby. 
To formuły, które nie boją się czasu, słońca ani soli. Ale 
przede wszystkim to wykończenia, które w rękach 
projektantów stają się wyjątkowymi narzędziami 
wydobywającymi z drewna naturalne piękno, dbając o 
każdy detal. Wyposażenie jachtów to zdecydowanie 
przedmioty luksusowe.  Lakiery, które je uszlachetnią, 
muszą sprostać dwóm zadaniom: sprawić, że będą 
wyjątkowe, oraz zabezpieczyć ich wartość. Projekt 
musi wypływać poza chwilowe trendy. Dzięki efektowi 
uzyskiwanemu przez cykle lakierowania LUXURY 
FINISHING każdy projektant może opowiedzieć trwałą i 
niepowtarzalną historię.  
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Oczywiście dział badań Renner Italia, oferuje wysokowydajne cykle 
lakierowania szlachetnych gatunków drewna używanych tradycyjnie 
w żeglarstwie, takich jak, palisander, mahoń, heban lub wenge. 
Również najczęściej wykorzystywany dąb, niepokonany w przypadku 
satynowanych i naturalnych cykli lakierowania z otwartymi porami. 
Chodzi tu o powłoki, zdolne wytrzymać trudne warunki starzenia 
się, wywołane skokami temperatur, ciągłą wilgocią, bezlitosnym 
promieniowaniem czy zmianą koloru na obrzeżach.

LUXURY FINISHING to specjalna linia produktów, która nie ogranicza 
się do lakierowania klasycznych powierzchni, ale doskonale współgra 
z fornirami modyfikowanymi. Takie powierzchnie o oryginalnej 
fakturze, mogą być problematyczne z punktu widzenia stabilności 
koloru (zarówno na drewnach ciemnych, jak i jasnych), pęcherzyków 
(wynikających z nieregularnych porów), kleju (pomiędzy samymi 
arkuszami i między arkuszami a fornirem).  Fornir modyfikowany 
staje się coraz bardziej popularny w branży żeglarskiej ze względu na 
kreatywność współczesnej architektury.



GAMA LUXURY
FINISHING
Linia, która obejmuje rozwiązania dotrzymujące kroku
projektantom i w konsekwencji, chroniące ich inwencję.
To lakiery, które łatwo się rozprowadza, wypełniają głębokie, szerokie 
i nieregularne pory, wyrównując mniej zwarte powierzchnie oraz 
uniemożliwiają obniżenie połysku i zmianę koloru.

STABILNOŚĆ
KOLORU

GAMA 
PREMIUM

ODPORNOŚĆ NA 
PROMIENIOWANIE 

SŁONECZNE 

ODPORNOŚĆ NA SKOKI 
TEMPERATUR

POWŁOKA  
ANTYPOŁYSKOWA



Dzięki zastosowaniu specjalnego izolatora ten system lakierowania 
przeciwdziała niszczącemu działaniu światła. Podkreśla kolor i fakturę 
materiału. Zachowuje połysk na długo.

IZOLATOR FI N008
Zwilża i dokładnie przylega do powierzchni. Ożywia barwę. Specjalnie 
opracowany do drewna modyfikowanego wykorzystywanego w żeglarstwie. 
Zapobiega tworzeniu się białych porów. Obniża do minimum spadek 
połysku w miejscach, w których materiał jest mało stabilny lub narażony 
na niekorzystne warunki atmosferyczne.  Doradza się nałożenie od 2 do 4 
warstw. 

LAKIER PODKŁADOWY PL M006
Ma wysokie właściwości rozlewności i transparentności. Odporny na upływ 
czasu, zachowuje połysk.
 
LAKIER NAWIERZCHNIOWY JB M671
Wyróżnia się estetyką pełnego połysku, niezwykle szybkim schnięciem 
i wysoką zawartością części stałych. Daje wspaniały efekt, nawet w 
gorących i wilgotnych miejscach. Nie wymaga rozcieńczania. Aby 
zwiększyć jego wytrzymałość na światło, można dodać roztwór 
absorberów AF---M900/--- (1-5%).
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Wyższa efektywność, jeśli chodzi o odporność na światło i zmiany koloru 
dzięki zastosowaniu jednego, innowacyjnego produktu.

LAKIER WIELOWARSTWOWY JO 03C489/UVABS
Matowość: 3 gloss. Przystosowany do aplikacji natryskiem, jak i na 
polewarce, również w przypadku bezpośredniego nałożenia na otwarte 
pory. W zależności od specyficznych wymagań można nakładać 1, 2 
lub 3 warstwy bezpośrednio na surowe drewno. Czas między kolejnym 
warstwami: od1 do 12 godzin.

Maksymalna odporność na światło i zarysowania. Minimalistyczny design 
z naciskiem na trwałość powłoki: lakier chroni powierzchnię, ale jest 
niewidoczny.  

LAKIER PODKŁADOWY YL R755
Receptura na bazie wody, nakładany natryskowo lub wałkiem. Można 
go pokrywać produktami na bazie rozpuszczalnika, po upływie 4 
godzin. Doskonale niweluje efekt zmoczenia i nadaje powierzchniom 
szlachetnego efektu naturalnego. 

LAKIER WIELOWARSTWOWY JO 03C489/UVABS 
LAKIER NAWIERZCHNIOWY xxM100
Wspaniałe rozwiązanie przeciw zarysowaniom. Grubość filmu stanowi 
łagodną barierę dla czynników wpływających na żółknięcie i zmiany 
koloru. Idealny do stosowania w polewarce, również w przypadku 
otartych porów. W wersjach 5, 10 i 90 gloss (do stosowania tylko w celu 
zwiększenia połysku). 
 
EXTRA: W połączeniu z lakierem podkładowym JL---M100, lakier 
nawierzchniowy JO-xxM100 tworzy cykl akrylowy przeciw otarciom. 
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Cykl mieszany woda - rozpuszczalnik



Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312

www.renneritalia.com - info@renneritalia.com


