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Wymagane produkty: 
• Podkład izolujący PUR DP 491-9005 
• Efekt Diamond Dust (pył diamentowy) DB 44660-M0025 antracyt/srebrny lub  
• DB 44660-M0024 szary/srebrny 
  
Uwaga: Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości: 
Wyjątkowo wytrzymały, teksturowany efekt metaliczny o przyjemnym, aksamitnym odczuciu 
dotyku, na bazie poliolu poliestrowego. Lakierowanie lakierem bezbarwnym nie jest 
konieczne. Wywołanie efektu tylko na czarnych podłożach. 
 
Obszary zastosowania: 
Niezwykłe, twórcze akcenty na  powierzchniach trwałego użytku wyposażenia wnętrz, np. 
mebli biurowych. 
 
Przykład procedury: 
 
Krok 1: 
• Folia podkładowa, zafoliowane powierzchnie płyt wiórowych lub MDF dobrze 

przeszlifować 
• gruntować 1 x w ilości 150 - 200 g/m² wypełniaczem izolującym PUR DP 491-9005 

Stosunek składników mieszanki 5 : 1 udziały obj. z utwardzaczem PUR DR 405 
rozcieńczony w proporcji 10 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C 
• Szlif ziarnem 280 - 320 
 
Krok 2:  
• lakierować 1 x w ilości 150 - 200 g/m² lakierem dekoracyjnym Diamond-Dust DB 44660-

(barwa) 
Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4075 lub alternatywnie  
Stosunek składników mieszanki 4 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4071 

• rozcieńczony w proporcji 10 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:  
Prosimy zapoznać się z aktualnymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do 
poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 



Informacje techniczne 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Efekty dekoracyjne: efekt Diamond-Dust (pył diamentowy) 
  

 

Stan: 26.01.22 2/2 

Wskazówki specjalne: 
• Pożądany efekt uzyskuje się wyłącznie na czarnych podłożach. 
• Lakier dekoracyjny Diamond-Dust DB 44660-(barwa) należy nanosić równomiernie; różne 

grubości powłok zmieniają odcień barwy i prowadzą do zmętnienia!  
• Lakiery PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i 

pokojowej poniżej 18 °C. 
• W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchnie z lakierami poliuretanowymi 

należy szlifować na świeżo i tak przygotowaną powierzchnię możliwie natychmiast pokryć 
lakierem.  

• Twardość końcowa powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym 
magazynowaniu (temperatura pokojowa minimum 20 °C) po okresie jednego tygodnia. 

• Lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym! 
 
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 odsyłamy Państwa do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


