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Wygląd i haptyka 
surowego drewna

Nowa linia lakierów i bejcy FANTASTIC-NATURA od Hesse Lignal skutecznie chroni 
powierzchnie, jednocześnie zapewniając naturalne wrażenia dotykowe, tak aby 
element wyposażenia był odbierany jako surowe, przeszlifowane drewno.

N
aturalnie matowe powierzchnie, de-

koracyjny efekt drewna surowego 

lub styl skandynawski są obecnie na 

topie w  branży wykańczania wnętrz. Użyt-

kownicy końcowi chcą poczuć fakturę drew-

na i odbierać jego ciepły charakter wszystki-

mi zmysłami. Jednocześnie rysunek drewna 

nie powinien być uwydatniony, tak aby zacho-

wać naturalnie matową optykę. W uzyskaniu 

takich powierzchni może pomóc asortyment 

firmy Hesse, która specjalizuje się w produk-

cji lakierów i  bejcy. Nowa linia FANTASTIC-

-NATURA zapewnia wygląd i właściwości do-

tykowe, takie jak na surowym drewnie.

FANTASTIC-NATURA to lakier warstwo-

wy PUR, który optymalnie uzupełnia rodzi-

nę produktów FANTASTIC. Do utwardzenia 

produktów tej serii wystarczy jeden kompo-

nent utwardzający. Jeśli wymagane są inne 

stopnie połysku, lakier można zastosować 

również jako podkład pod powłokę FAN-

TASTIC-CLEAR lub FANTASTIC-CLEAR 

ULTRAMATT.

Preferowanym obszarem zastosowań 

lakieru FANTASTIC-NATURA są przede 

wszystkim jasne gatunki drewna (np. dąb 

lub gatunki drzew iglastych), ale również na 

ciemnym drewnie można uzyskać eleganckie 

powłoki. Właściwości dotykowe i  odcień ja-

snego drewna pozostają niezmienione. Warto 

wiedzieć, że lakier w stanie płynnym ma biała-

wy kolor własny – ułatwia to uzyskanie rów-

nomiernej gramatury i umożliwia lepszą kon-

trolę procesu lakierowania. Po wyschnięciu 

powierzchnia jest całkowicie przezroczysta. 

Wiele projektów powierzchni można wyko-

nać w sposób zorientowany na proces. FAN-

TASTIC-NATURA można bez zmętnień apli-

kować na dużych powierzchniach.

Również pod względem odporności che-

micznej i  mechanicznej lakier FANTASTIC-

-NATURA wykazuje wiele zalet. Ponadto ma-

teriał posiada certyfikację trudnopalności wg 

normy DIN EN 13501 i DIN 4102 B1, a także 

certyfikację wg IMO i  dopuszczenie do sto-

sowania na statkach morskich. W przypadku 

lakierowania zabawek zachowano zgodność 

z  normą DIN EN71-3 oraz z  normą ISEGA 

w  razie stosowania na powierzchniach prze-

znaczonych do kontaktu z żywnością. •
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Dzięki FANTASTIC-NATURA 
można kreować inspirujące 

efekty dekoracyjne 
na nowoczesnych, 

szlachetnych i eleganckich 
powierzchniach.


