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Większość powłok wysokopołyskowych PUR na porowatym drewnie (np. mahoń) po upływie 
pewnego czasu wykazuje skłonność do osiadania powłoki lakierniczej. Aby tego uniknąć i 
jednocześnie zachować intensywność bejcowania, decydujące znaczenie ma prawidłowy 
wybór podkładów i dostosowana technika obróbki. 
W toku obszernych serii testów wewnętrznych ustaliliśmy zarówno najlepsze, według 
dzisiejszego stanu techniki, podkłady i najbardziej skuteczne techniki obróbki. Ilość 
dodawanego rozcieńczalnika powinna być każdorazowo dostosowana do możliwości 
nanoszenia przez wykonawcę oraz do materiału nośnego. Przy powlekaniu przedmiotów 
trójwymiarowych prosimy ustalać gramatury powłoki i niezbędne ilości dodawanego 
rozcieńczalnika w toku próbnego lakierowania. 
Uwaga: Czas przydatności do obróbki podkładów wynosi 30 do maksymalnie 60 minut. 
Zalecamy obróbkę za pomocą dwuskładnikowego urządzenia do natryskiwania. 
 
 
Wymagane materiały: 
• Podkład izolujący PUR DG 572-1 

Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 440 
Rozcieńczalnik PUR DV 4994 

• Lakier podkladowy PUR DG 468-3 
Stosunek składników mieszanki 1 : 3 z Utwardzaczem PUR DR 438 
Rozcieńczalnik PUR DV 4935 / DV 4981 

• Lakier nawierzchniowy PUR Brillant DU 449 
Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 404  
Rozcieńczalnik PUR DV 4935 / DV 4981 
lub 

• Lakier akrylowy PUR, brylantowy DU 45229 
Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4005 
Rozcieńczalnik PUR DV 4935 

• Koncentrat światłochronny ZD 9501 (maksymalny dodatek w ilości 4 % w odniesieniu do lakieru 
podstawowego)  

 
 
Technika obróbki na ciemnych gatunkach drewna: 
 
Obróbka wstępna drewna: 

• Stopniowy szlif surowego drewna papierem o ziarnistości 150 / 180 
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Izolacja: 
• Gruntować 2 x 120 - 200 g/m² metodą mokre na mokre (20 minut suszenia pośredniego) za 

pomocą 
Podklad izolujacy PUR DG 572-1 

• Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 440 
• + ewentualnie 5 – 10 % Rozcieńczalnik PUR DV 4994, w odniesieniu do mieszaniny lakieru z 

utwardzaczem 
• Suszenie przez przynajmniej 2 godziny / szlif papierem o ziarnistości 320 
 
Gruntowanie: 
• Gruntować 3 x 150 - 200 g/m² metodą mokre na mokre (30 minut suszenia pośredniego) za 

pomocą 
Podklad izolujacy PUR DG 468-3 
Stosunek składników mieszanki 1 : 3 z Utwardzaczem PUR DR 438  
20 - 30 % Rozcieńczalnika PUR DV 4935 (zima) lub DV 4981 (lato), w odniesieniu do 
mieszaniny lakieru z utwardzaczem  

• Suszenie 16 - 20 godzin / szlif papierem o ziarnistości 320 
• Gruntować 3 x 150 - 200 g/m² metodą mokre na mokre (30 minut suszenia pośredniego) za 

pomocą 
Podklad izolujacy PUR DG 468-3 
Stosunek składników mieszanki 1 : 3 z Utwardzaczem PUR DR 438  
20 - 30 % Rozcieńczalnika PUR DV 4935 (zima) lub DV 4981 (lato), w odniesieniu do 
mieszaniny lakieru z utwardzaczem 
 

Porada:  
Liczba warstw podkładu i gramatury powłok zależą od określonych wymagań jakościowych i 
zastosowanego rodzaju drewna. 
Im bardziej porowate drewno, tym więcej warstw podkładu należy nałożyć. Można nałożyć do 
12 warstw po 150 - 200 g/m², przy czym dziennie można nałożyć do 6 warstw metodą mokre 
na mokre. Następnie niezbędne jest suszenie pośrednie przez przynajmniej 16 godzin z 
późniejszym przeszlifowaniem papierem o ziarnistości 320. Gotowa warstwa podkładu 
powinna wyglądać na całkowicie płaską już przed ostatnim szlifowaniem! 
Suszenie po ostatnim gruntowaniu: 48 godzin, stopniowy szlif papierem o ziarnistości 400 / 
600. 
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Wysoki połysk: 
• Polakierować 2 x 120 - 200 g/m² metodą mokre na mokre (suszenie pośrednie przez 20 - 30 

minut) za pomocą 
Lakier nawierzchniowy PUR Brillant DU 449  
Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 404 
20 - 30 % Rozcieńczalnika PUR DV 4935 (zima) lub DV 4981 (lato), w odniesieniu do 
mieszaniny lakieru z utwardzaczem 

• Suszenie przez 72 - 96 godzin 
• lub opcjonalnie także 

polakierować 2 x 100 - 150 g/m² metodą mokre na mokre (suszenie pośrednie przez 20 - 30 
minut) za pomocą 
Lakieru akrylowego PUR Brillant DU 45229 
Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4005 
20 - 40 % Rozcieńczalnika PUR DV 4935, w odniesieniu do mieszaniny lakieru z 
utwardzaczem 

• Suszenie przez przynajmniej 24 godziny 
 
Szlifowanie i polerowanie: 
• Stopniowy szlif na mokro papierem o ziarnistości 1000 / 1500 
• Polerowanie wielowarstwową płócienną tarczą polerską + polerowanie zwykłe (patrz 

specjalne informacje techniczne - Szlifowanie i polerowanie) 
 
 
Technika obróbki na jasnych gatunkach drewna: 
 
Obróbka wstępna drewna: 

• Stopniowy szlif surowego drewna papierem o ziarnistości 150 / 180 

 

Izolacja: 
• Gruntować 2 x 120 - 200 g/m² metodą mokre na mokre (20 minut suszenia pośredniego) za 

pomocą 
Podkładu izolującego PUR DG 572-1 + dodatek ZD 9501 w ilości 4 % 
Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 440 
+ ewentualnie 5 – 10 % Rozcieńczalnik PUR DV 4994, w odniesieniu do mieszaniny lakieru z 
utwardzaczem 

• Suszenie przez przynajmniej 2 godziny / szlif papierem o ziarnistości 320 
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Gruntowanie: 
• Gruntować 3 x 150 - 200 g/m² metodą mokre na mokre (30 minut suszenia pośredniego) za 

pomocą 
Podkładu PUR DG 468-3 + dodatek ZD 9501 w ilości 4 % 
Stosunek składników mieszanki 1 : 3 z Utwardzaczem PUR DR 438  
20 - 30 % Rozcieńczalnika PUR DV 4935 (zima) lub DV 4981 (lato), w odniesieniu do 
mieszaniny lakieru z utwardzaczem 

• Suszenie 16 - 20 godzin / szlif papierem o ziarnistości 320 
• Gruntować 3 x 150 - 200 g/m² metodą mokre na mokre (30 minut suszenia pośredniego) za 

pomocą 
Podkładu PUR DG 468-3 + dodatek ZD 9501 w ilości 4 % 
Stosunek składników mieszanki 1 : 3 z Utwardzaczem PUR DR 438  
20 - 30 % Rozcieńczalnika PUR DV 4935 (zima) lub DV 4981 (lato), w odniesieniu do 
mieszaniny lakieru z utwardzaczem 

 
Porada:  
Liczba warstw podkładu i gramatury powłok zależą od określonych wymagań jakościowych i 
zastosowanego rodzaju drewna. 
Im bardziej porowate drewno, tym więcej warstw podkładu należy nałożyć. Można nałożyć do 
12 warstw po 150 - 200 g/m², przy czym dziennie można nałożyć do 6 warstw metodą mokre 
na mokre. Następnie niezbędne jest suszenie pośrednie przez przynajmniej 16 godzin z 
późniejszym przeszlifowaniem papierem o ziarnistości 320. Gotowa warstwa podkładu 
powinna wyglądać na całkowicie płaską już przed ostatnim szlifowaniem! 
Suszenie po ostatnim gruntowaniu: 48 godzin, stopniowy szlif papierem o ziarnistości 400 / 
600. 
 
Wysoki połysk: 
• Polakierować 2 x 120 - 200 g/m² metodą mokre na mokre (suszenie pośrednie przez 20 - 30 

minut) za pomocą 
Lakier nawierzchniowy PUR Brillant DU 449 + dodatek ZD 9501 w ilości 4 % 
Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 404 
20 - 30 % Rozcieńczalnika PUR DV 4935 (zima) lub DV 4981 (lato), w odniesieniu do 
mieszaniny lakieru z utwardzaczem 

• Suszenie przez 72 - 96 godzin 
• lub opcjonalnie także 

polakierować 2 x 100 - 150 g/m² metodą mokre na mokre (suszenie pośrednie przez 20 - 30 
minut) za pomocą  
Lakier nawierzchniowy PUR Brillant DU 45229 + dodatek ZD 9501 w ilości 4 % 
Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4005 
20 - 40 % Rozcieńczalnika PUR DV 4935, w odniesieniu do mieszaniny lakieru z 
utwardzaczem 

• Suszenie przez przynajmniej 24 godziny 
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Szlifowanie i polerowanie: 
• Stopniowy szlif na mokro papierem o ziarnistości 1000 / 1500 
• Polerowanie wielowarstwową płócienną tarczą polerską + polerowanie zwykłe (patrz 

specjalne informacje techniczne - Szlifowanie i polerowanie) 
 
 
Wskazówki specjalne: 
• Dodatek Koncentratu światłochronnego ZD 9501 nie gwarantuje uzyskania  

100-procentowej stabilności koloru i na niektórych ciemnych gatunkach drewna (np. w 
przypadku fornirów dekoracyjnych) może powodować nieestetyczne odcienie. 
Wykonawca powłoki powinien sprawdzić rezultat we własnym zakresie! Na życzenie 
możemy w naszym centrum innowacji przeprowadzić sztuczne naświetlenie powierzchni 
wzorcowej dostarczonej przez klienta. Po naświetlaniu może nastąpić dopuszczenie przez 
klienta zaplanowanej struktury lakierniczej. W tym celu proszę skontaktować się z 
właściwym przedstawicielem handlowym. 

• Rezultat końcowy zależy od materiału nośnego, czynnika czasu, zastosowanych 
przyrządów do nanoszenia i materiałów ściernych. 

• Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych. 
• Prosimy zapoznać się z informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do 

poszczególnych produktów. 
• W razie potrzeby proszę skontaktować się z właściwym przedstawicielem handlowym 

Hesse, naszą infolinią techniczną pod numerem +49 (0)2381 963 846 lub wysyłając 
wiadomość na adres service@hesse-lignal.de. 

 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego zainteresowanych odsyłamy także do naszych 
warunków handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
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