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Uszlachetnianie elementów    

Zdobienie i zabezpieczanie powierzchni
Zagadnienie uszlachetniania powierzchni elementów mebli, drzwi, listew i innych wyrobów rozwĳa się w dwóch kierunkach: nadania 
wzoru dekoracyjnego powierzchni i odpowiedniej struktury oraz zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem użytkowym.

Mieczysław Lewicki

W zakresie technik nadawania wzoru po-

wierzchniom elementów istnieje szeroka 

gama nadruków pośrednich na nośniki 

papierowe lub papieropochodne i bezpo-

średnich techniką druku cyfrowego i seri-

grafii, która to coraz szerzej wkracza do za-

kładów produkcyjnych, dając rozszerzenie 

możliwości zdobniczej poprzez zastoso-

wanie tzw. intarsji powierzchniowej. 

Intarsja powierzchniowa to technika 

zdobnicza o szerokich możliwościach po-

zwalających uzyskać efekt zdobniczy 

nieosiągalny innymi technikami stoso-

wanymi w produkcji masowej. Główną 

zaletą tego rozwiązania jest możliwość 

otrzymania wielkoformatowych elemen-

tów z efektem intarsji przy stosunkowo 

niskich kosztach w połączeniu z elastycz-

nością i szybkością zmiany wzorów.

Technika serigraficzna polega na nano-

szeniu na dowolną płaską powierzchnię 

warstw pikseli w barwach podstawowych. 

Są one nakładane na siebie w określony spo-

sób za pomocą sita z błony półprzepuszczal-

nej. Każda warstwa jest nakładana poje-

dynczo w maszynie drukującej i suszona. 

Warstwy nanoszone są przez maszyny dru-

kujące dostosowane do powierzchni gład-

kich (melaminowanych, PVC, szkła) lub po-

rowatych w skali mikro (płyta wiórowa, 

fornir lub MDF, HDF, sklejka itp.) oraz do wy-

miarów powierzchniowych i grubości ob-

rabianych elementów. Proces technologicz-

ny wykonania intarsji powierzchniowej jest 

stosunkowo prosty, ale wymaga cierpliwo-

ści i staranności we wdrażaniu.

W zależności od rodzaju farb i powierzchni 

nośnej elementów otrzymujemy półpro-

dukt całkowicie wykończony lub przezna-

czony do dalszej obróbki technikami lakie-

rowania powierzchni. 

W zależności od struktury i chłonności po-

wierzchni oraz złożoności wzoru – rysun-

ku - zużycie farby ulega istotnym waha-

niom.

Powierzchnia płyty może być szpachlo-

wana (koszt ca. 0,05 Euro/m2; druk na 

sklejce, HDF nie wymaga szpachlowania 

ani oklejania papierem).

Pierwszy kolor – powłoka bazowa (tło): 

11,76 g/m2 może być naniesiona walcem; 

drugi kolor - pierwszy składnik wzorów: 

3,53 g/m2; trzeci kolor i następne ( jeśli trze-

ba ) po ca. 2,94 g/m2. Tak więc przy druko-

waniu wszystkich pełnych kolorów dla 

przeciętnej wzorzystości bezpośredni koszt 

druku to około 0,33- 0,38 Euro/m2 rysunku.

Drugim walorem powierzchni jest odpor-

ność na obciążenia użytkowe.

Producenci mebli, drzwi, listew i innych 

elementów coraz częściej są zaintereso-

wani wyższymi walorami użytkowymi 

powłok. 

Stosowane powszechnie w większości 

przypadków spełniają wymogi stawiane 

przez normy, niemniej jednak rynek wy-

musza podniesienie poprzeczki powyżej 

formalnych wymagań. Wynika to z faktu, 

że przy nasyceniu rynku meblami i inny-

mi wyrobami drewnopochodnymi klien-

ci chcą otrzymać wyrób coraz bardziej 

trwały.

Istnieje wiele metod osiągnięcia tego ce-

lu. Najistotniejsze to uzyskanie większej 

odporności powłoki lakierniczej lub nano-

szenie błon twardych.

Zwiększenie odporności powłoki lakierni-

czej odbywać się może poprzez: 

– zmianę rodzaju/typu lakieru (ze wzglę-

du na bazę, rodzaj żywicy, struktu-

rę utwardzonej powierzchni itp.) przy 

uwzględnieniu obostrzeń w stosowaniu 

środków organicznych w Europie, 

– oddziaływanie mechaniczne poprzez 

prasowanie w wysokiej temperaturze i ci-

śnieniu (zagęszczanie powierzchniowe), 

– stosowanie dodatków podnoszących 

twardość po zestaleniu (w tym środków  

nanowłóknistych), 

– chemiczne wiązanie mikronierówności, 

– podnoszenie stopnia (%) związania powło-

ki z eliminacją monomerów i krótkich łań-

cuchów polimerowych i ich sieciowaniem.

Pod względem użytkowym najistotniej-

sza jest odporność na światło, wodę i czyn-

niki chemiczne oraz na zarysowania (nie 

tylko użytkowe, ale i te występujące pod-

czas procesów produkcyjnych) oraz wy-

trzymałość na przetarcia i uderzenia.

Najlepsze efekty daje stosowanie błon 

twardych (np. melaminowych, akrylo-

wych itp.), ale koszty związane z lamino-

waniem są istotnie wysokie. Dlatego też 

kierunek uszlachetniania powierzchni 

lakierami modyfikowanymi jest kierun-

kiem wciąż rozwĳającym się. Niejednoli-

tość norm i oczekiwań użytkowników po-

woduje konieczność zastosowania jednej 

metody badawczej do jednoznacznego po-

równania jakości użytkowej powierzchni 

elementów.

Metoda badawcza odporności na zaryso-

wanie stosowana do laminatów, a zasto-

sowana do standartowych folii finish czy 

powłok lakierniczych na elementach nie 

przystaje do badanego rzędu wielkości. 

Niemniej jednak pozwala na porównanie 

i wytyczenie celu, do którego producenci 

winni dążyć. 

Dobra powierzchnia meblowa winna mieć 

odporność na zarysowanie minimum 0,5 

Niutona (badanie zarysowania stożkiem 

diamentowym), ale już na powierzchnie 

poziomych elementów meblowych, sto-

łów, powierzchni poziomych komód, biu-

rek domowych, ramek drzwiczek meblo-

wych itp. oraz drzwi i ościeżnic wymagają 

odporności rzędu 1 Niutona (od 0,75-1,5 N). 

Oczywiście wyższe wartości też są wskaza-

ne, ale ze względu na istotny wzrost kosz-

tów nie jest to już tak oczywiste. 

Istotną cechą trwałości użytkowej powło-

ki jest odporność na przetarcie. 

W przypadku folii meblowych standar-

towo nie jest to badane, jednakże zasto-

sowanie badań jak dla laminatów/płyt 

laminowanych pozwala przybliżyć umiej-

scowienie w szeregu wytrzymałości na to 

obciążenie użytkowe. Pomiar aparatem 

Tabera pokazuje, że dobra standardowa fo-

lia finish wytrzymuje zaledwie kilka obro-

tów z paskiem szlifierskim, natomiast fo-

lie finish specjalnie przygotowane nawet 

do 16 obrotów, co leży już w dolnym zakre-

sie wytrzymałości standardów płyt wió-

rowych laminowanych. Dla potrzeb okle-

jenia płyt roboczych w biurach, biurek 

i elementów meblowych, drzwi etc. sto-

sowanych w miejscach użyteczności pu-

blicznej wskazane byłoby zastosowanie 

cienkich laminatów (od 0,15 mm z over-

lay’em). Np. CPL w badaniu na zarysowa-

nie (stożkiem diamentowym) z siłą około 

3-4 Niutona konkuruje odpornością z pły-

tą laminowaną i posiada odporność na 

światło powyżej 6 w skali DIN EN ISO 105-

B02 i odporność chemiczną wg standardu 

metod DIN EN ISO 438/2. 

Kolejnym rozwiązaniem o zwiększonej od-

porności na przetarcie i zarysowania jest 

rozwiązanie pośrednie o odpornościach 

powierzchni między folią finisz, a lamina-

tem czyli  powłoki z lakierem o dużej odpor-

ności na czynniki chemiczne i wodę oraz 

o odporności na zarysowanie rzędu 0,8 do 

1 Niutona w zależności od twardości pod-

kładu. Powyższe wartości należałoby rów-

nież przyjąć dla powłok lakieru naniesione-

go  na elementy wcześniej nadrukowane 

metodą bezpośrednią. Szczególnie dobre 

wyniki daje tu uszlachetnienie powierzch-

ni poprzez nadruk serigraficzny bezpośred-

ni (tu szczególnie głębokie wnikanie farb 

w powierzchnie elementu) z zabezpiecze-

niem powłoką akrylową, dając ponadprze-

ciętne odporności - w tym również na prze-

tarcia.
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