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Wymagane produkty:  
 
• FANTASTIC-COLOR DB 48885-(barwa) 
• Lakier z efektem wypustków PUR DB 42284-(barwa) 
• Lakier warstwowy PUR DE4259x(połysk) 
 
Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości: 
Pigmentowany, odporny na światło dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o strukturze z 
wypustkami do tworzenia interesujących efektów barwnych. Możliwe są także efekty 
wielobarwne. Technika natryskiwania i równomierna obróbka mają zasadnicze znaczenie dla 
uzyskania żądanego efektu! 
 
Obszary zastosowania:  
Unikalne i kreatywne akcenty do odpornych powierzchni w meblarstwie, wykańczaniu wnętrz 
oraz zabudowie sklepowej. 
 
Przykład procedury: 
Krok 1: 
• Materiał nośny: Powierzchnie płyt MDF z folią 
• Szlif materiału nośnego: Obrzeża płyt MDF – papierem 180 - 240, powierzchnie – papierem 

320 - 400 
• Nadawanie koloru: 1 x FANTASTIC-COLOR DB 48885-(barwa) w ilości 150 - 220 g/m², 

stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071, z 
dodatkiem Rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 10 - 15 % do mieszaniny lakieru z 
utwardzaczem 

• Suszenie: minimum 16 h / 20 °C 
• Szlif: Papierem 320 - 400. 
• Nadawanie koloru: 1 x polakierować Lakierem FANTASTIC-COLOR DB 48885-(barwa) w 

ilości 100 - 150 g/m²,  
stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071, z 
dodatkiem  
Rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 20 - 30 % do mieszaniny lakieru z utwardzaczem 

• W przypadku suszenia pośredniego przez 2 - 4 h / 20 °C lakierowanie dekoracyjne można 
wykonać bez szlifu międzywarstwowego, przy dłuższych czasach suszenia 
międzywarstwowego wymagane jest przeszlifowanie papierem 320 - 400. 
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Krok 2: 
• Tworzenie efektu: Za pomocą pistoletu ze zbiornikiem ze zmniejszonym ciśnieniem 

natrysku (0,5 - 1,0 bar) aplikować Lakier z efektem wypustków Hesse PUR DB 42284-
(barwa) w sposób nakrapiany, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z 
Utwardzaczem PUR DR 4071, w ilości zależnej od żądanego efektu 10 - 40 g/m². Ciśnienie 
natrysku, wielkość dyszy i lepkość robocza wpływają na rozmiar struktury wypustkowej. 

• Suszenie: 4 - 6 h / 20 °C  
 
Krok 3: 
• Lakierowanie końcowe: 1 x polakierować Lakierem warstwowym Hesse PUR 

DE4259x(połysk) w ilości 100 - 150 g/m², stosunek składników mieszanki (objętościowy)  
10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 

• Suszenie: minimum 16 h / 20 °C 
 
Informacje dotyczące obróbki i bezpieczeństwa: 
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
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. 


