
Výzkumný ústav potvrzuje: Disperze Synthos Synexil AF 33 splňuje vysoké 
standardy IKEA 
 
Nezávislý výzkumný ústav potvrdil, že disperze Synthos Synexil AF 33 splňuje vysoké požadavky 
normy IOS-MAT-0066, kterou mimo jiné propaguje a používá společnost IKEA. Tato specifikace 
stanoví rozsáhlé požadavky na nátěry, a to jak z hlediska jejich složení, tak z hlediska odolnosti proti 
znečištění nebo teplotě. Synexil AF 33 je odpovědí na náročná očekávání výrobců nátěrových hmot 
na dřevo, kteří hledají vysoce kvalitní disperze jako základ pro své výrobky. 
 
Akrylová disperze Synthos Synexil AF 33 je určena pro širokou škálu aplikací na dřevěné podklady - 
především v transparentních a pigmentovaných ochranných lacích na nábytek.  
Díky své složité struktuře zajišťuje vysokou tvrdost nátěru a chrání povrch před pronikáním skvrn, jako 
je káva, víno nebo olej. Ačkoli se výrobek nachází  
v portfoliu od roku 2016, dosud byl testován v laboratořích zákazníků společnosti na základě jejich 
receptur laků na dřevo.  
 
- S rostoucím zájmem o naši disperzi Synexil AF 33 a s přibývajícími dotazy na shodu s normou IOS-MAT-
0066, kterou používá IKEA, jsme se rozhodli vyvinout vlastní receptury transparentních a 
pigmentovaných matných laků na dřevo. Dnes můžeme oficiálně potvrdit, že námi nabízený výrobek 
splňuje standardy IKEA," říká Damian Nowak, produktový manažer společnosti Synthos.  
 
Specifikace normy IOS-MAT-0066 popisuje požadavky společnosti IKEA na nátěrové hmoty, podle 
kterých výrobky nesmí obsahovat: nebezpečné látky (včetně těžkých kovů), karcinogeny a mutageny, 
rozpouštědla nebo formaldehyd. Kromě toho musí být nátěry odolné proti znečištění a otiskům, např. 
od vody, tuku, alkoholu nebo kávy. Dalším důležitým faktorem je také odolnost vůči zvýšeným 
teplotám. 
 
- IKEA je společnost, pro kterou jsou udržitelnost a vysoká kvalita výrobků nesmírně důležité 
, a právem očekává, že i její dodavatelé budou splňovat vysoké standardy. Jsme proto rádi, že laky, 
které se budou vyrábět na bázi disperze Synthos Synexil AF33, budou tyto požadavky splňovat. Pro nás 
jako společnost, která si v souladu se strategií Evergreen klade za cíl vyrábět do roku 2030 100% 
udržitelné výrobky, je to další krok k dosažení tohoto cíle. Naše portfolio neustále rozšiřujeme o 
inovativní řešení a zavádíme suroviny na bázi bio ," vysvětluje Barbara Chodacka, ředitelka obchodní 
jednotky DAL (Disperze, Lepidla, Latexy).  
 
Investicí, která přispěje k zavedení výrobků na rostlinné bázi používaných v portfoliu značky: barvy, 
laky, nábytek nebo okna, je budovaný závod na výrobu ekologických disperzí a lepidel. Jedná se o další 
krok společnosti Synthos k realizaci cílů udržitelnosti v souladu s přijatou strategií Evergreen. 
Dokončení stavby je naplánováno na rok 2023. 
 
 
 
 
 


