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Efekt dekoracyjny wypustków Hesse HYDRO 

 Wymagane produkty: 
 Lakier z efektem wypustków HYDRO HB 65080-(barwa) 
 Pistolet ze zbiornikiem (nad-)ciśnieniowym 
 
Opis: 
Ten sposób wykonania umożliwia uzyskanie metodą natryskową powierzchni z 
nieregularnymi, widocznymi i wyczuwalnymi wypustkami. Zaletą metody jest fakt, że ten 
efekt po aplikacji natryskowej powstaje samoczynnie i nie trzeba go dopracowywać. Można go 
utworzyć na wszystkich materiałach nośnych, na których można użyć lakieru barwnego 
HYDRO. Efekt można zróżnicować przez różne kreatywne sposoby wykonania. W ten sposób 
każda powierzchnia będzie innowacyjnym unikatem wysokiej jakości. 
 
Obszary zastosowania: 
Meble i wyposażenie wnętrz. 
 
Propozycja wykonania: 
Żądany materiał nośny (np.  folię podkładową FPY, MDF lub melaminową) dobrze 
przeszlifować. Zalecamy szlifowanie papierem 150 - 240. Odpowiednio do żądanego efektu 
zalecamy wcześniejsze użycie wypełniacza w razie obróbki surowej powierzchni lub obrzeża 
płyty MDF, aby uzyskać jednorodne powłoki. 
Czas suszenie tej warstwy wypełniacza: w miarę możliwości przez noc w temperaturze 
pokojowej 20 °C. Następnie przeszlifować papierem 280 - 400 bezpośrednio przed 
lakierowaniem. 
Następnie Lakier z efektem wypustków HYDRO HB 65080-(barwa) w żądanym odcieniu 
podłoża, z dodatkiem 20 % wody (ewentualnie z dodatkiem Środka optymalizującego Hesse 
HZ 70) w celu rozcieńczenia, należy równomiernie nałożyć w ilości 120 - 150 g/m² za pomocą 
pistoletu ze zbiornikiem, tworząc warstwę nadającą kolor. 
Powstała w ten sposób powierzchnia powinna schnąć minimalnie przez 6 / maksymalnie przez 
16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C. 
Nie szlifować powierzchni! 
Następnie za pomocą pistoletu ze zbiornikiem ciśnieniowym należy nakładać Lakier z efektem 
wypustków HYDRO HB 65080-(barwa) w żądanym odcieniu wypustków. Strukturę wypustków 
uzyskuje się, odpowiednio ustawiając parametry natrysku. 
W zależności od wielkości i właściwości aplikowanej struktury z wypustkami należy suszyć 
powierzchnię przynajmniej przez noc (ok. 16 godzin), lepiej 24 godziny w temperaturze 
pokojowej 20 °C. 
 
Wskazówki i porady dotyczące tworzenia kreatywnych efektów: 
Rodzaj powierzchni zależy od sposobu wykonania wypustków podczas aplikacji. 
Istnieją następujące powiązania: 
Im gęstszy lakier z efektem wypustków, tym bardziej wypukłe wypustki. 
Im wyższe ciśnienie natrysku, tym mniejsze wypustki. 
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Im mniejsza średnica dyszy natryskowej, tym mniejsze wypustki. 
Dalsze możliwości modyfikacji dotyczą rodzaju prowadzenia pistoletu podczas aplikacji 
wypustków (prędkość i odległość od obrabianego elementu itp.). 
Poprzez zastosowanie różnych odcieni podłoża i wypustków można uzyskać wyjątkowe efekty 
kolorystyczne. 
Jako warstwę podłoża nadającą kolor można zastosować także Lakier Hesse COOL-COLOR HB 
65285-(barwa). 
Lakiery barwne HYDRO można w razie potrzeby dodatkowo zmodyfikować, dodając 
koncentraty pigmentowane Hesse HYDRO (np. HFM 985, czarny). Maksymalna wielkość 
dodatku: 5 %. 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa: 
Szczegółowe informacje na temat wyszczególnionych materiałów należy pobrać z 
odpowiednich aktualnych Informacji technicznych i kart charakterystyk. 
 
Wskazówki specjalne: 
Proszę dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących utwardzacza i innych dodatków, a także 
czasów suszenia. Należy pamiętać o dokładnym wymieszaniu lub zmieszaniu wszystkich 
niezbędnych składników. 
Aby uniknąć zaburzeń przyczepności, powierzchnie lakierów HYDRO należy przeszlifować 
następnego dnia przed polakierowaniem. 
Każda wykonana powierzchnia jest unikalna! 
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych. 
 
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 (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


