
Kolory lakierobejcy podkreślające naturalność 
drewna

INSPIRACJE OCHRONA DREWNA

Lakierobejca może podkreślić barwy przyrody, pogłębić naturalny 
odcień drewna, ale
też…  nadać powierzchni zupełnie inny, oryginalny kolor. Czym się
kierować, wybierając kolory lakierobejcy?

Naturalny odcień i wyeksponowane słoje drewna – taki efekt 
dekoracyjny może dać Ci lakierobejca. Kolory dostępne w paletach 
najpopularniejszych linii produktów idealnie imitują naturalne 
barwy, pogłębiają je, subtelnie zmieniają itd. Z drugiej strony 
sporym powodzeniem nie bez powodu cieszy się lakierobejca biała.

 

Lakierobejca – kolory to nie wszystko

Pamiętaj, że kolory bejcy, lakierobejcy, farby czy w zasadzie 



każdego dowolnego wyrobu, nie powinny stanowić jedynego ani nawet 
podstawowego kryterium wyboru produktu. Wyrób do malowania drewna 
należy dobierać, kierując się przede wszystkim rodzajem czynników, 
jakie będą oddziaływać na powierzchnię. Kluczowe są w związku z tym 
te właściwości produktu oraz tworzonej powłoki, dzięki którym 
skutecznie ochroni ona drewno. Dla ułatwienia kategoryzuje się 
wyroby na przeznaczone do wnętrz i na zewnątrz (oraz na uniwersalne, 
jak np. Sadolin Lakierobejca Dekor [1]):

 

- produkty do drewna we wnętrzach – liczy się tu przede wszystkim 
odporność mechaniczna, zarówno, jeśli chodzi o parkiet, panele 
ścienne czy też meble. Powłoka o dużej odporności mechanicznej 
jest mniej podatna na uszkodzenia. Trwałe, niełuszczące się 
powłoki stworzysz m.in. dzięki Sadolin Lakierobejcy Ekskluzywnej
[2];

- produkty do drewna na zewnątrz – w przypadku wymalowań 
zewnętrznych do głosu dochodzi odporność na oddziaływanie 
negatywnych czynników atmosferycznych, jak opady deszczu i śniegu, 
wilgoć, promieniowanie oraz zmienne temperatury. Oprócz odporności 
mechanicznej liczy się m.in. elastyczność powłoki (dzięki temu nie 
pęka, nawet mimo długotrwałego oddziaływania wysokich i niskich 
temperatur), ale też jej odporność na działanie grzybów 
pleśniowych oraz biokorozji. Jeśli szukasz produktu o wskazanych 
właściwościach, np. do malowania drewnianej elewacji na zewnątrz, 
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wypróbuj Sadolin Lakierobejcę Extra [3], która gwarantuje aż do 10 
lat skutecznej ochrony drewna.

Ponadto istotne są również takie czynniki, jak łatwość aplikacji 
wyrobu i wygodne rozprowadzanie za pomocą wskazanych narzędzi czy 
czas schnięcia.

 

Lakierobejca – kolory inspirowane naturą

Mimo iż parametry wytrzymałościowe powłoki oraz kwestie praktyczne 
to główne kryteria, którymi należy się kierować podczas wybierania 
najlepszego produktu do malowania drewna, nie oznacza to wcale, że 
kolory – bejcy czy lakierobejcy – schodzą na dalszy plan. To od 
dobrze dobranego odcienia zależy, jak będzie prezentowała się 
drewniana elewacja, ławka czy szafa – czy wpisze się w charakter 
posesji lub styl wnętrza. Dopasowany odcień wpłynie również na 
wygląd rysunku drewna, słoje staną się mniej widoczne lub wręcz 
przeciwnie – wyeksponowane i podkreślone.

Oto parę przykładów naturalnych odcieni lakierobejc i 
bejc dekoracyjnych:

- lakierobejca dąb i bejca dąb – dąb jasny, ciemny, dąb rustykalny 
– to odcienie tego samego koloru, które diametralnie różnią się od 
siebie; niektóre z nich mają żółtawe, inne ciemnobrązowe refleksy, 
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dają więc zupełnie różny efekt. Oryginalne wykończenie uzyskasz 
dzięki lakierobejcy dąb bielony, w tym przypadku naturalny kolor 
drewna jest rozmyty przez tony bieli;

- lakierobejca lub bejca sosna – kolor sosny często wymaga 
podkreślenia lub subtelnego przyciemnienia, tak aby słoje były 
bardziej wyraziste, a drewniana powierzchnia nabrała charakteru. 
Do malowania drewna sosnowego nadaje się np. lakierobejca kolor buk
, szczególnie, jeśli nie chcesz mocno zmieniać naturalnego 
odcienia;

- lakierobejca lub bejca orzech – to dość charakterystyczny, 
raczej intensywny kolor. Odcień orzecha laskowego będzie miał 
lekko czerwone tonacje, we włoskim zaś zauważysz szare refleksy;

- lakierobejca palisander – to recepta na intensywną, ciemną 
powierzchnię. Pamiętaj, że ciemne, głębokie odcienie skuteczniej 
zakrywają rysunek słojów, jednak jeśli używasz lakierobejcy, a nie 
np. farby, nadal będzie on subtelnie widoczny pod powłoką.

A może biała lakierobejca?

Popularność stylu nowoczesnego, skandynawskiego i rustykalnego 
sprawiła, że coraz chętniej sięgamy po lakierobejce do drewna w 
kolorach takich, jak biel, szarość czy czerń:

- biała bejca lub biała lakierobejca – to ona najbardziej kojarzy 
nam się z konwencją skandynawską. Bielone drewno to podstawa we 



wnętrzach inspirowanych architekturą mroźnej Północy – biała bejca 
do drewna np. na ścianach czy meblach optycznie powiększa 
pomieszczenie, ponadto doskonale sprawdza się w kompozycjach 
opartych na kontrastach (np. zestawiona z ciemną ścianą lub ciemną 
podłogą). Odcienie bieli stanowią podstawę również dla stylu 
rustykalnego, dlatego często można się spotkać z określeniem 
lakierobejca lub bejca rustykalna;

- szara bejca lub szara lakierobejca – masz do wyboru odcienie od 
bardzo delikatnych i rozmytych po ciemniejsze i bardziej 
intensywne. Szarość wprowadzi do wnętrza elegancję, sprawi, że 
nabierze ono ponadczasowego, ale jednocześnie modnego charakteru. 
Dobrym pomysłem jest pomalowanie elewacji domu szarą lakierobejcą 
do drewna, np. z palety Sadolin Lakierobejca Extra [4] – szarości 
dobrze komponują się z otoczeniem i innymi kolorami;

- bejca lub lakierobejca czarna – prosta recepta na oryginalne, 
wyraziste wnętrze i kontrasty. Co ciekawe, lakierobejcę do ścian w 
kolorach ciemnych i intensywnych można z powodzeniem łączyć z 
powierzchniami w bieli, szarości czy błękicie;

- lakierobejca w pastelowych odcieniach - czyli miętowym, 
błękitnym, różowym, które doskonale sprawdzają się w modnych, 
efektownych wnętrzach. Drewno (drewniane krzesło, szafa, ale i 
boazeria) pomalowane na nietypowy kolor, dodatkowo z podkreślonymi 
słojami to prosta recepta na oryginalną aranżację.

Jeśli szukasz niestandardowych odcieni, sprawdź paletę Sadolin 
Lakierobejcy Dekor [5] oraz Sadolin Lakierobejcy Design-Pro [6].

 

Alternatywa: lakierobejca bezbarwna

 

Istnieje kilka podstawowych rodzajów produktów do zabezpieczania i 
malowania drewna. Farby tworzą zazwyczaj w pełni kryjące warstwy, 
lakierobejce są półtransparentne, czyli nadają powierzchni pewne 
zabarwienie, ale jednocześnie nie zakrywają rysunku słojów, 
lakiery są zaś w pełni transparentne (bezbarwna lakierobejca to 
zatem określenie potoczne i w zasadzie oznacza lakier). Tym samym 
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wykończenie, jakie daje lakier, jest najbardziej naturalne – wyrób 
zabezpiecza powierzchnię, jednak nie nadaje jej żadnego koloru, 
nie zmienia i nie pogłębia pierwotnego odcienia drewna, co 
najwyżej nadaje mu połysk (np. w przypadku lakieru satynowego).

 

Jak dobierać kolory lakierobejc?

Przede wszystkim określ, na jakim efekcie Ci zależy. Czy chcesz 
podkreślić rysunek słojów i naturalny odcień danego gatunku, czy 
może go zmienić? W pierwszym przypadku należy wybrać lakier lub 
lakierobejcę – i bardzo precyzyjnie dopasować odcienie do siebie. 
Szeroką paletę naturalnych barw oferuje m.in. Sadolin Lakierobejca 
Extra [3] (do drewna użytkowanego na zewnątrz) oraz Sadolin 
Lakierobejca Ekskluzywna [7] (do stosowania we wnętrzach) – 
znajdziesz tu chociażby mahoń czy tek. Jeśli pragniesz zmienić 
naturalny kolor drewnianej powierzchni, możesz pomalować sosnowe 
czy świerkowe deski na ciemny i nasycony palisander. Aby nadać 
prawdziwą głębię barwy, będziesz potrzebować kilku warstw. 

Oczywiście doskonale, szczególnie we wnętrzach, sprawdzają się 
wspomniane odcienie mięty, różu czy błękitu, które podkreślą 
oryginalny charakter aranżacji.

 

Lakierobejca biała czy może inne, naturalne kolory? W pierwszej 
kolejności zadbaj o to, aby dać drewnu trwałą i skuteczną ochronę, 
dopiero potem pomyśl o perfekcyjnej kolorystyce. Jeśli weźmiesz 
pod uwagę te dwa kryteria, drewno będzie prezentowało się 
doskonale przez długie lata.
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