
Meble Biurowe oraz 
Meble Użyteczności Publicznej

PRODUKTY DO MEBLI BIUROWYCH ORAZ MEBLI 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

BEJCE:
BEJCA
ROZCIEŃCZALNIKOWA

Uniwersalne bejce do aplikacji natryskowej, rozcieńczalne tak w rozcieńczalnikach organicznych, jak i w
wodzie. Cechują się wysoką trwałością i żywością koloru, wyśmienitą zdolnością barwienia, doskonałą jedno-
litością tonacji i łatwością aplikacji.

IZOLANTY
LQA836 Bezbarwny izolant poliuretanowy o wyśmienitych parametrach izolujących, szybkoschnący i łatwoszlifowalny.

Zalecany zwłaszcza do gatunków egzotycznych drewna oraz pod poliestry. 

PODKŁADY
FBA1 Dwukomponentowy, poliuretanowy podkład bezbarwny do cykli niepalnych. Nadaje sie do aplikacji natrysko-

wej i na polewarkę.

FBR1 Dwukomponentowy, poliuretanowy podkład biały do cykli niepalnych. Nadaje sie do aplikacji natryskowej i na
polewarkę.

LBA26 Uniwersalny poliuretanowy podkład bezbarwny do wielorakich zastosowań. Charakteryzuje się bardzo dobrym
wypełnianiem szczelin i porów, szybkim schnięciem i doskonałą szlifowalnością.

LBA38 Bezbarwny poliuretanowy podkład wysokiej jakości. Zapewnia doskonałe szlifowanie maszynowe, umożliwia
wszechstronność zastosowań dzięki znakomitym własnościom powłokotwórczym i rozlewności. 

LJA612 Podkład akrylowy o wyśmienitej odporności na żółknięcie, przejrzystości, przyczepności oraz dobrym stopniu
wypełnienia. Zalecany na jasne gatunki drewna oraz gatunki egzotyczne.

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE
FGA14 Dwukomponentowy, poliuretanowy lakier matowy, bezbarwny do cykli niepalnych. Nadaje sie do aplikacji natry-

skowej i na polewarkę. 

FGR14 Dwukomponentowy, poliuretanowy lakier matowy, biały do cykli niepalnych. Nadaje sie do aplikacji natrysko-
wej i na polewarkę. 

LDA401 Akrylowy dwuskładnikowy lakier bezbarwny w połysku przeznaczony do lakierowania metodą natryskową, ele-
mentów płaskich mebli. Bardzo duża siła krycia, wyśmienity stopień połysku i przejrzystości, absolutna odpor-
ność na działanie promieniowania UV oraz dobra rozciągliwość.

KDA1 Poliuretanowy, uniwersalny lakier bezbarwny w połysku spełniający funkcje konwertera do tworzenia emalii
barwnych w połysku. Doskonale nadający się do polerowania - przeznaczony do lakierowania metodą natry-
skową i na polewarce, elementów płaskich mebli montowanych, drzwi i elementów wyposażenia.

LDA801 Poliuretanowy, utwardzalny lakier bezbarwny w połysku cechujacy się bardzo dużą siłą powłokotwórczą i
doskonale nadający się do polerowania. Przeznaczony do lakierowania metodą natryskową i na polewarce,
elementów płaskich mebli montowanych, drzwi i elementów wyposażenia. Bardzo duża siła krycia, wyśmieni-
ty stopień połysku, dobra szybkość wiązania i polerowalności czynią z tego lakieru produkt do zastosowań na
meble luksusowe.

LGA01-05 seria Poliuretanowy lakier bezbarwny, matowy wszechstronnego zastosowania. Jedwabistość w dotyku, satynowa-
nie matowości i bardzo dobry stopień twardości powłokowej oraz łatwość stosowania sprawiają, że lakier ten
zanajduje zastosowanie przy lakierowaniu metodą natryskową-airles lub na polewarce  paneli mebli montowa-
nych, blatów, drzwi i innych

LGA84 seria Wysokokryjący, wieliowarstwowy poliuretanowy lakier matowy zastosowania ogólnego do aplikacji  metodą
natryskową lub na polewarce.  Charakteryzuje go bardzo dobra rozciągliwość i wysoka siła powłokotwórcza. 

LGA230 seria Wysokoodporny poliuretanowy lakier matowy do zastosowania na błaty stołów przeznaczony do aplikacji  meto-
dą natryskową lub na polewarce  blatów z zastosowaniem suszenia wymuszonego lub tradycyjnego - w temp.
otoczenia. Charakteryzuje go bardzo dobra twardość powierzchniowa, bardzo dobra rozciągliwość i wysoki
poziom krycia. 

LUA430 seria Seria utwardzalnych lakierów akrylowych o różnych stopniach matowości do zastosowania na drewno, wszę-
dzie tam, gdzie należy zabezpieczyć na trwale powłokę przed zmianą koloru w czasie. Produkt cechuje się
bardzo dobrymi parametrami odporności fizycznej i chemicznej.

LUA460 seria Seria dwuskładnikowych lakierów akrylowych o różnych stopniach matowości do zastosowania na jasne gatun-
ki drewna, wszędzie tam, gdzie należy zabezpieczyć na trwale powłokę przed zmianą koloru w czasie. Produkt
oferuje bardzo dobre parametry odporności fizycznej i chemicznej.

CLT seria
BEJCA WODNA
CLT seria

AN IVM CHEMICALS’ BRAND



Produkcja Milesi rozpoczęła się w 1947 roku we Włoszech, przez Milesi Spa, firmę specjalizującą się w produkcji lakierów, barwn ików

i podkładów do drewna. 

W 1970, Milesi Spa stała się częścią IVM, najważniejszej firmy międzynarodowej w Europie, oraz jednej z czołowych na rynku świa -

towym w tym sektorze. Ma ona siedziby we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Grecji, rozprowadzające produkty, dzięki wys o-

ko wyspecjalizowanej Sieci Sprzedaży, w ponad 70 krajach.

Produkty Milesi zostały wynalezione i stworzone przez ponad 200 badaczy, którzy, w Europejskich laboratoriach Badań i Rozwoju

Grupy, używając najbardziej zaawansowanych narzędzi technologicznych codziennie pracują, aby zapewnić przyszłość naszej branży.

Produkty Milesi są wytwarzane w największym i najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym na świecie, specjalizującym się w

produkcji lakierów do drewna.

Od najmniejszej do największej partii produkcyjnej, wszystko jest zorganizowane, zarządzane i kontrolowane, przez centralny system

przetwarzania, w celu zagwarantowania jakości produktu i satysfakcji klienta.

W 2008, w związku z nieprzerwanym rozwojem Milesi na polskim rynku, IVM Group zadecydowało o stworzeniu Firmy w Polsce:

IVM Chemicals Sp.zo.o.

IVM Chemicals Sp.zo.o. została założona, aby zacieśnić kontakty z Klientami, w celu rozwinięcia systematycznej współpracy, skiero-

wanej na wybór najodpowiedniejszych produktów i cykli dla zaspokojenia ich potrzeb. 

Milesi posiada rozbudowaną i wysoko wyspecjalizowaną Sieć Pomocy Technicznej. Jej przedstawiciele regularnie odwiedzają siedzib y

produkcyjne klientów i doradzają im w sprawie najnowocześniejszych zastosowań i technologii, oraz w sprawie najkorzystniejszych

wyborów zaspokajających ich potrzeby.

Produkty

W skład gamy Milesi wchodzi kompletna linia produktów opracowanych, aby zaspokoić wymagania producentów mebli biurowych

i mebli użyteczności publicznej, przystosowanych do lakierowania bibliotek, biurek, półek, akcesoriów oraz wyposażenia pokoi

młodzieżowych.

Pomieszczenia te wymagają produktów odpornych na działanie mechaniczne związane z ich użytkowaniem , na ekspozycje na

promienie słoneczne oraz częste czyszczenie detergentami domowego użytku.

Aby zagwarantować wysoką odporność, bez potrzeby zrezygnowania z doskonałego wykonania estetycznego, produkty Milesi do

lakierowania mebli biurowych i mebli użytku publicznego zostały przetestowane według surowych norm dot. własności che-

miczno-fizycznych produktów lakierniczych.

Kompletna linia produktów Milesi do mebli biurowych i mebli do użytku publicznego pozwala na realizację prostych cykli lakierni-

czych o wysokiej produktywności, pozwalających zaspokoić tak wymagania rzemieślnika jak i producenta przemysłowego.

CYKL 1
Wielowarstwowy cykl akrylowy ogólnego zastosowania: bezbarwny, matowy do mebli wykonanych z drewna do lakierowania metodą
natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj Produkt Sposób Produkty uzupełniające Grubość Ilość Czas
produktu aplikacji warstwy warstw schnięcia

g/m² warstwy*

BEJCA CLT Seria NATRYSK LZC1000 30-50 1 1 godzina
ROZCIEŃCZALNIKOWA

MATOWY LAKIER LUA430 seria NATRYSK LNB99 – utw. 10-20%** 100-120 1 2-3 godziny
NAWIERZCHNIOWY LZC18 – rozc. 20-30%

MATOWY LAKIER LUA430 seria NATRYSK LNB99 – utw. 10-20%** 100-120 1 6-8 godzin 
NAWIERZCHNIOWY LZC18 – rozc. 20-30%

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym

CYKL 5
Poliuretanowy cykl wysokiej jakości: bezbarwny, matowy do mebli z drewna lakierowanych metodą natryskową (ręczny natrysk pneuma-
tyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny

Rodzaj Produkt Sposób Produkty uzupełniające Grubość Ilość Czas
produktu aplikacji warstwy warstw schnięcia

g/m² warstwy*

BEJCA CLT Seria NATRYSK LZC1000 30-50 1 1 godzina
ROZCIEŃCZALNIKOWA

PODKŁAD LBA38 NATRYSK LNB77 – utw. 50%** 120-150 1-2 12 godzin
BEZBARWNY LZC1026 – rozc. 10-20%

MATOWY LAKIER LGA01-05 seria lub NATRYSK LNB7 – utw. 50%** 100-120 1 6-8 godzin
NAWIERZCHNIOWY LZC1026 – rozc. 20-30%

LGA230 seria NATRYSK LNB10 – utw. 50%** 100-120 1 6-8 godzin
LZC1026 – rozc. 20-30%

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym

CYKL 2
Nieżółknący cykl akrylowy najwyższej jakości: bezbarwny, matowy lub połyskowy, o porze otwartym lub zamkniętym do mebli wykona-
nych z jasnych gatunków drewna do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-
natrysk automatyczny)

Rodzaj Produkt Sposób Produkty uzupełniające Grubość Ilość Czas
produktu aplikacji warstwy warstw schnięcia

g/m² warstwy*

BEJCA CLT Seria NATRYSK LZC1000 30-50 1 1 godzina
ROZCIEŃCZALNIKOWA

PODKŁAD LJA612 NATRYSK LNB99 – utw. 10-20%** 120-150 1-2 lub 12 godzin
BEZBARWNY LZC18 – rozc. 20-30% 2-3***

LAKIER LUA460 seria lub NATRYSK LNB99 – utw. 20%** 120-140 1 12 godzin
NAWIERZCHNIOWY LZC18 – rozc. 20-30%

LDA401 NATRYSK LNB112 – utw. 50%** 120-140 1 24 godziny
LZC18 – rozc. 20-30%

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym

*** Większa ilość warstw dla osiągnięcia efektu poru zakrytego

CYKL 6
Poliuretanowy cykl wysokiej jakości: bezbarwny, połyskowy do mebli z drewna lakierowanych metodą natryskową (ręczny natrysk pneu-
matyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny

Rodzaj Produkt Sposób Produkty uzupełniające Grubość Ilość Czas
produktu aplikacji warstwy warstw schnięcia

g/m² warstwy*

BEJCA CLT Seria NATRYSK LZC1000 30-50 1 1 godzina
ROZCIEŃCZALNIKOWA

PODKŁAD LBA26 NATRYSK LNB77 – utw. 50%** 120-150 1-2 12 godzin
BEZBARWNY LZC1026 – rozc. 10-20%

POŁYSKOWY  KDA1 NATRYSK LNB110 – utw. 50%** lub 100-120 1 8-12 godzin
LAKIER LNB111 – utw. 50%** lub
NAWIERZCHNIOWY LZC1026 – rozc. 20-30%

1

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym

CYKL 3
Wysokiej jakości cykl mieszany: poliuretanowo-akrylowy: bezbarwny, matowy do mebli z drewna do lakierowania metodą natryskową
(ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj Produkt Sposób Produkty uzupełniające Grubość Ilość Czas
produktu aplikacji warstwy warstw schnięcia

g/m² warstwy*

BEJCA CLT Seria NATRYSK LZC1000 30-50 1 1 godzina
ROZCIEŃCZALNIKOWA

PODKŁAD LBA38 NATRYSK LNB77 – utw. 50%** 120-150 1-2 lub 12 godzin
BEZBARWNY LZC1026 – rozc. 20-30% 2-3***

MATOWY LAKIER LUA430 seria NATRYSK LNB99 – utw. 20%** 100-110 2-3 12 godzin
NAWIERZCHNIOWY LZC18 – rozc. 20-30%

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym
*** Większa ilość warstw dla osiągnięcia efektu poru zakrytego

CYKL 7
Poliuretanowy cykl najwyższej jakości: bezbarwny, połyskowy do mebli z drewna lakierowanych metodą natryskową (ręczny natrysk pneu-
matyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj Produkt Sposób Produkty uzupełniające Grubość Ilość Czas
produktu aplikacji warstwy warstw schnięcia

g/m² warstwy*

BEJCA CLT Seria NATRYSK LZC1000 30-50 1 1 godzina
ROZCIEŃCZALNIKOWA

IZOLANT LQA836 NATRYSK LNB837 – utw. 100%** 60-80 1 4 godziny
BEZBARWNY LZC18 – rozc. 10-20%

PODKŁAD LBA26 NATRYSK LNB77 – utw. 50%** 120-150 2-3 12 godzin
BEZBARWNY LZC1026 – rozc. 10-20%

POŁYSKOWY LDA801 NATRYSK LNB834 – utw. 100%** lub 100-120 1 8-12 godzin
LAKIER LZC71 – rozc. 20-30%
NAWIERZCHNIOWY

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym

CYKL 4
Wielowarstwowy cykl poliuretanowy ogólnego zastosowania: bezbarwny, matowy do mebli wykonanych z drewna do lakierowania meto-
dą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny

Rodzaj Produkt Sposób Produkty uzupełniające Grubość Ilość Czas
produktu aplikacji warstwy warstw schnięcia

g/m² warstwy*

BEJCA CLT Seria NATRYSK LZC1000 30-50 1 1 godzina
ROZCIEŃCZALNIKOWA

MATOWY LAKIER LGA84 seria NATRYSK LNB7 – utw. 50%** 100-120 1 2-3 godziny
NAWIERZCHNIOWY LZC18 – rozc. 20-30%

MATOWY LAKIER LGA84 seria NATRYSK LNB7 – utw. 50%** 100-120 1 6-8 godzin
NAWIERZCHNIOWY LZC18 – rozc. 20-30%

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym

CYKL 8
Poliuretanowy cykl lakierami niepalnymi: matowy bezbarwny lub pigmentowany*

Rodzaj Produkt Sposób Produkty uzupełniające Grubość Ilość Czas
produktu aplikacji warstwy warstw schnięcia

g/m² warstwy*

PODKŁAD FBA1 lub NATRYSK FNB1 – utw. 50%*** po 150 2 12 godzin
BEZBARWNY LZC1026 – rozc. 20-40%

FBR1 FNB1 – utw. 50%*** po 150 2 12 godzin
LZC1026 – rozc. 20-40%

MATOWY LAKIER FGA14 lub NATRYSK FNB2 – utw. 50%*** 100 1 12 godzin
NAWIERZCHNIOWY LZC1026 – rozc. 20-40%

FGR14 FNB2 – utw. 50%*** 100 1 12 godzin
LZC1026 – rozc. 20-40%

* Cykl lakierami niepalnymi do drewna gwarantującymi maksymalną ognioodporność, potwierdzoną ministerialnym certfikatem Republiki Włoskiej. Produkty tej gamy z
łatwością potwierdziły w testach spełnianie standardów Klasy 1 wymogów klasyfikacji reakcji na ogień zgodnej z włoską normą CNVV/Uni 9766.

** Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
*** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym
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