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Wymagane produkty: 
• Lakier podstawowy z efektem metalicznym HYDRO HDM 5708 z Utwardzaczem HDR 5091 
• Dodatek żelaza PU DECORATIVE-METAL ZD 2690 
• Środek dekoracyjny PUR DZ 4994-0001 
• Dodatek ochronny do metalu HZ 72 
• Lakier PERFECT-TOP HDE 54002 z Utwardzaczem HDR 5091 
• Pistolet ze zbiornikiem (nad-)ciśnieniowym 
• Woda 
 
Opis: 
Za pomocą tego sposobu wykonania, korzystając z materiałów HYDRO i prawdziwego proszku 
metalowego można utworzyć metodą natryskową powierzchnie o rdzawej optyce. Efekt 
można utworzyć na wszystkich materiałach nośnych, na których można zastosować lakiery 
barwne HYDRO. Optykę 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: 

• Stosowany materiał nośny odpowiednio oszlifować (papierem 180 - 240). 

• Lakier podstawowy z efektem metalicznym Hesse HYDRO HDM 5708 należy wymieszać w 

stosunku 20 części lakieru i 80 części Dodatku żelaza Hesse PU DECORATIVE-METAL  

ZD 2690. Proszek metalowy jednorodnie wymieszać mieszadłem lub ręcznie odpowiednim 

narzędziem. 

• Taką mieszaniną 20 : 1 (objętościowo) utwardzoną z  HDR 5091 i 1 x natrysnąć  na 

powierzchnię ok. 300 – 500 g/m² pistoletem kubkowym ciśnieniowym. 

• Suszenie: ok. 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C. 

• Następnie wykonać przeszlifowanie lakieru papierem 280 - 320; w zależności od żądanego 

efektu można także zgrubniej. 

• Dokładnie usunąć pył szlifierski. 

• Poprzez cienki natrysk 2 - 3 razy Środka dekoracyjnego PUR DZ 4994-0001 w krótkich 

odstępach zainicjować proces rdzewienia. 

• W zależności od żądanej intensywności rdzewienia pozostawić roztwór środka 

dekoracyjnego do zadziałania na okres od 30 minut do kilku godzin. 

• Następnie powierzchnię dokładnie zmyć niezbyt wilgotną szmatką, aby usunąć środek 

dekoracyjny bez pozostałości. 

• Wysuszyć powierzchnię i pozostawić przez ok. 2 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C 

do wyschnięcia. 

• Nie szlifować już więcej powierzchni! 
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• Do materiału Hesse PERFECT-TOP HDE 54002 dodać 1 % Dodatku ochronnego do metalu 

HZ 72. 

• Utwardzić tę mieszaninę (objętościowo) 10 : 1 z HDR 5091 i nanieść 1 x w ilości ok.  

100 - 120 g/m2. 

• Możliwość układania powierzchni w stos: po ok. 16 godzinach w temperaturze 

pokojowej 20 °C. 

• W razie potrzeby można także nałożyć drugą warstwę PERFECT-TOP. Wówczas 

suszenie pośrednie między obydwoma warstwami wynosi 4 - 5 godzin w temperaturze 

pokojowej 20 °C. 

 

Wskazówki i porady dotyczące tworzenia kreatywnych efektów: 
• Zastosowany 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. 

• Rodzaj i intensywność powierzchni z efektem rdzewienia jest zależny od sposobu 

wykonania (gramatura powłoki, czas zadziałania i intensywność zmycia) z użyciem 

środka dekoracyjnego PUR. 

• Istnieją następujące powiązania: Im więcej nałożono środka dekoracyjnego i im dłużej 

pozostawiono do zadziałania, tym intensywniejsze tworzenie rdzy. 

• Również szlif powierzchni metalicznej ma wpływ na rodzaj tworzenia rdzy. Im bardziej 

zgrubne szlifowanie, tym bardziej rustykalne tworzenie rdzy. 

• Dalsze możliwości modyfikacji dotyczą tworzenia powierzchni metalicznej (gładki lub 

strukturyzowany/akcentowany przebieg). 

 
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. 

• Roztwór środka dekoracyjnego należy po czasie zadziałania całkowicie zmyć z powierzchni, 

aby skutecznie zatrzymać proces powstawania rdzy. 

• Nie pozostawiać powierzchni mokrej przez dłuższy czas, aby nie narazić na uszkodzenie 

materiału nośnego, który z reguły nie jest wodoodporny. 
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• Dołączenie dodatku ochronnego do metalu jest absolutnie konieczne ze względów 

bezpieczeństwa. 

• Jeśli proces rdzewienia postępuje po lakierowaniu, może to prowadzić długoterminowo do 

zniszczenia powierzchni! 

• 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. 
 


