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Wysoki połysk mebli i drzwi wciąż 
na topie 

Technologie w meblarstwie

Meble i drzwi z wysokim połyskiem powierzchni sprawiają wrażenie głębi, odbicia wnętrza 
i dają poczucie zwiększenia przestrzeni. Jednoczesne operowanie kolorem lub designem 
pozwala na uzyskiwanie dodatkowych efektów ingerencji w odbiór otaczającej przestrzeni, a 
wielkość pomieszczenia i jego zabudowa oraz preferencje estetyczne i praktyczne uzupełnione 
światłem pozwalają uzyskiwać spersonalizowaną przestrzeń wnętrza. 

Meble i drzwi z wysokim połyskiem 
cyklicznie powracają na rynek.
Ostatnia moda z lat 1970 - 1980 na 
wysoki połysk wymagała uciążliwej 
obróbki powierzchni przy wąskiej 
gamie materiałów do jej uzyskiwa-
nia. Względy praktyczne i ekologicz-
ne spowodowały zmianę mody na 
rzecz wykonań metodą „suchą”. Roz-
wój technik i technologii umożliwił 
szersze stosowania wysokich poły-
sków bez użycia rozpuszczalników 
lub z bardzo małą ich ilością. W mia-
rę użytkowania mebli na ich po-
wierzchni pojawiają się rysy i zadra-
pania. Porysowana powierzchnia 
mebli wygląda nieestetycznie, po-
starza mebel, a usuwanie z nich rys 
jest uciążliwe dla użytkownika. Stąd 
rozwój w latach dziewięćdziesią-
tych lakierowania UV oraz dwueta-
powej metody UV zapoczątkowanej 
przez firmę Barberan, pozwalającej 
na uzyskiwanie wysokich połysków 
bez związków lotnych. Postęp tech-
niczno-technologiczny i zmiana po-
dejścia do metod uzyskiwania po-
łysku zaowocowały w latach 2010 
- 2015 powrotem mody, powodując, 
że meble i drzwi z połyskiem są we-
dług wielu kreatorów wnętrz naj-
modniejsze w 2016 roku. 

Różne rodzaje połysku
Połysk wyznaczany jest na podsta-
wie normy ISO 2813:1978 z użyciem 
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półpołysk 31 - 60; połysk 61 - 85; wy-
soki połysk > 85. Połysk i wygląd po-
włoki zależą m.in. od stanu podłoża 
pod powłoką, techniki aplikacji oraz 
samej powierzchni odbijającej świa-
tło, czyli jej grubości, rodzaju mate-
riału powierzchni, warunków i me-
tody jej uzyskiwania.

Połysk za sprawą żywicy
Jedną z niedocenionych metod łatwe-
go uzyskiwania połysku o zwiercia-
dlanym wyglądzie jest metoda firmy 
HENKEL - TECHNOMELT UV- FUSION 
COATONG polegająca na nanoszeniu 
żywicy utwardzanej UV. Jej odmiana,  
TECHNOMELT CHS 370 UV, która nie 
rozpowszechniła się i wciąż czeka na 
swój rozwój, pozwala na uzyskiwanie 
powierzchni o regulowanej skali - od 
wysokiego lustrzanego połysku po głę-
boki mat. Niska temperatura aplikacji, 
od 90 do 100° C, przy bardzo szybkim 
utwardzaniu umożliwia stosowanie 
tej metody w szybkich liniach produk-
cyjnych. Pozwala na stosowanie szero-
kiej gamy kolorów oraz naniesienie na 
papiery dekoracyjne i folie finish.

Technologie suche
Obecnie stosowane są różne metody 
i technologie „suche” do uzyskiwania 
efektu wysokiego połysku.
Główne z nich to:
1. Oklejanie płyt MDF klejem polioc-
tanowinylowym z zasuszaniem war-
stwy klejowej przed naniesieniem la-
minatu lub suszenie spoin w prasie 

o temperaturze do 80° C. Metoda stoso-
wana przy małych seriach, dająca du-
żą liczbę wad równomierności poły-
sku oraz rozwarstwiania punktowego 

i powierzchniowego laminatu od MDF. 
Jednak przy odpowiednim przygoto-
waniu powierzchni z jej powierzch-
niowym utwardzeniem, zasuszaniu 

Skan powierzchni.

Negatyw skanu powierzchni po obróbce programowej.

Skan powierzchni po obróbce programowej.

Negatyw skanu powierzchni.

głowicy odbijającej światło pod ką-
tem 60: mat 0 - 15; półmat 16 - 30; 

Drzwiczki meblowe wypukłe z bezpiecznego szkła wykonane metodą intarsji powierzchniowej.     
Fot. Archiwum autora
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kleju na laminacie wraz z zastosowa-
niem odśrodkowego rozkładu sił na-
cisku może być tanią alternatywą dla 
małych serii produkcyjnych. 
2. Druk designu metodą semigraficz-
ną lub naniesienie unikoloru na akry-
latach, pleksiglasach, poliwęglanach 
litych od wewnętrznej strony i nakle-
janie ich na podłoże klejem kontakto-
wym. Daje dobry i stosunkowo tani 
efekt dla grubości warstwy powierzch-
niowej od 1,5 mm. Jest to najprostsza 
i efektywna metoda, wymagająca je-
dynie prasy na zimno z odpowiednim 
górnym, równomiernym dociskiem 
bez zamknięcia pęcherzy powietrza 

MEX_TEST nr 1 - jakość wysokiego połysku powierzchni. Podstawową cechą dobrej jakości wysokiego połysku powierzchni jest jej płaskość 
objawiana dokładnym i niesfalowanym odbiciem obrazu bez widocznego prostopadłego odkształcenia powierzchni. W warunkach 
produkcyjnych autor proponuje sprawdzanie porównawcze odbić kształtów w badanej próbce z wzorcem odbicia w powierzchni określonej 
jako akceptowalna/oceniona jako dobra.     Fot. Archiwum autora

Nakładanie laminatu na płytę - klej PUR GLUETECHNIKA.     Fot. Archiwum autora

pod powierzchnią (np. prasa MEX-FSP). 
3. Nanoszenie błony lakierniczej su-
chej, przezroczystej na powierzchnię 
płyty z designem lub unikolorem. 
4. Zastosowanie tzw. oklein Glos-
sa - wklejanie folii dekoracyjnej mię-
dzy tafle „bezpiecznego szkła”, któ-
re w momencie stłuczenia rozpada się 
na drobne kawałki o nieostrych kra-
wędziach. Zaletą tej metody jest to, że 
gładka powierzchnia z obu stron po-
zwala na szybkie usuwanie zabrudzeń.
5. Pokrywanie powłoką akrylową fa-
brycznie utwardzoną o grubości od 
0,4 do 1 mm, zapewniającą głębię ko-
loru oraz odporność na zarysowania 
oraz charakteryzujące się wysoką ja-
kością połysku i standardową odpor-
nością na ścieranie.
6. Użycie szklanych paneli kuchen-
nych, łazienkowych oraz drzwi prze-
suwnych z indywidualnym nadru-
kiem graficznym (również fototapet 
z indywidualnie wybranym nadru-
kiem) na szklanym panelu.
7. Wykorzystanie płyt kompozyto-
wych DIBOND, ALCUBOND, typu 
BOND będących połączeniem alumi-
nium z polietylenem. Trwałość tych 
kompozytów pozwala na zastoso-
wania zarówno wewnątrz, jak i ze-
wnątrz lokali.
8. Oklejanie płyt MDF lub dobrych ja-

Oklejanie wysoki połysk - ciąg technologiczny, schemat GLUETECHNIKA.     Fot. Archiwum autora

Rozwarstwienie spoiny klejowej WIKOL-MDF-laminat.     Fot. Archiwum autora

kościowo płyt wiórowych laminatem 
cienkim, CPL oraz grubych folii finish 
o dowolnym połysku na przelotowych 
maszynach z klejem PUR na gorąco - 
w głowicach i walcach GLUETECHNI-
KA w temperaturze 120 - 160° C.
Obecnie jest to najpewniejsza meto-
da dla dużych serii produkcyjnych, 
dających posuwy od kilku do kilku-
nastu metrów na minutę np. 5 - 15 m/
min i średnią wydajność 2 szt. płyt do 

70 mm o szerokości 1300 mm/min. 
Linie zawierają podwójne zespoły ka-
landrujące oraz urządzenia odwra-
cające płytę po naklejeniu warstwy 
przeciwprężnej.

Zainteresowanych opracowaniem 
spersonalizowanej technologii dosto-
sowanej do potrzeb producenta pro-
szę o kontakt z autorem: biuro@star-
ting.com.pl R
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