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Ważne trwałe powłoki
OPTIMIZE THE FUTURE – tak brzmiało motto Dni Innowacji 2017, które tradycyjnie 

już przygotowała Irma Hesse w swojej siedzibie w Hamm (Niemcy). Firma 

kieruje się zasadą, że ten, kto zamierza wyprzedzić konkurencję, musi patrzeć 

w przyszłość. To właśnie innowacje, kreatywność, szybkość i efektywność 

determinują każdy dzień powszedni w fabryce Hesse, o czym mogli się przekonać 

odwiedzający ją w połowie września goście.

W opinii większości spośród 1000 gości tegoroczna edycja znacznie przewyższyła poziom poprzednich imprez z tego cyklu. 
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T
egoroczne Dni Innowacji okazały się 

pełnym sukcesem, co potwierdzali już 

podczas imprezy licznie przybyli goście. 

W sumie w dniach 14 i 15 września 2017 r. fir-

ma Hesse otworzyła swoje podwoje dla niemal 

1000 gości z 27 krajów. Wielokrotnie podkreśla-

li oni, iż miniona edycja była jak do tej pory naj-

bardziej ciekawa, merytoryczna i przewyższała 

poziomem organizacji dotychczasowe. Idea Dni 

Innowacji została w dużej mierze zachowana, 

jednak tym razem zamiast gotowych, polakiero-

wanych powierzchni wzorcowych można było 

zobaczyć sam proces lakierowania. Dużą wagę 

podczas prezentacji produktów przywiązano 

więc do kwestii zastosowania optymalnych pro-

cesów, które pozwalają na oszczędność materia-

łów i nakładu pracy, przyspieszają obróbkę lub 

umożliwiają stworzenie całkiem nowych właści-

wości produktów.

Wyzwania dla branży

Tematyka spotkania oscylowała wokół szeroko 

pojętej przyszłości rynku lakierów i kierunków 

jego rozwoju. Specjaliści z firmy Hesse podkre-

ślali, iż przyszłe wyzwania nadal będą polegać na 

redukcji zawartości rozpuszczalników, a przede 

wszystkim na trwałości stosowanych składni-

ków receptur. Firma Hesse, dzięki programowi 

Proterra, już przed wielu laty osiągnęła ogromny 

postęp w zakresie trwałych powłok powierzchni. 

W międzyczasie wprowadzano zaawansowane 

technologie, jak np. lakierowanie UV, przy wyko-

rzystaniu surowców z zasobów odnawialnych.

Podkreślany wielokrotnie problem ekoro-

zwoju to nie tylko kwestia „surowców odna-

wialnych”. Również kwestie ochrony pracy stale 

znajdują się w centrum uwagi klientów i pracow-

ników Hesse. Surowce, które mogą stwarzać 

duże zagrożenie, są zawczasu eliminowane 

z systemu lakierowego. 

– Ponadto jako producent lakierów doskonale 

znamy zagadnienie ekorozwoju, i to nie tylko od mo-

mentu, gdy problematyka ta stała się powszechnie 

znana – mówią specjaliści z firmy Hesse. – Lakiery 

i bejce służą w końcu nie tylko do dekoracji, ale rów-

nież utrzymaniu wartości, a dzięki temu trwałości 

materiałów pokrytych powłoką. W taki sposób 

staramy się sprostać naszym zobowiązaniom w sto-

sunku do ludzi i środowiska. Nasze dobre kontakty 

z przemysłem surowcowym i maszynowym, a także 

zespół specjalistów od lakierowania pozwala nam 

uczestniczyć w najbardziej zaawansowanych pra-

cach rozwojowych. Ich zakres rozciąga się od nano-

technologii aż do aktualnej problematyki suszenia 

LED w systemach lakierowych utwardzalnych pro-

mieniowaniem UV i związanych z tym pozytywnych 

aspektów środowiskowych.

Zobaczyć innowacje 

Zakres prezentacji dopasowano do zaintereso-

wań gości. Każdy odwiedzający – czy to nieza-

leżny stolarz, przedsiębiorstwo czy duża firma 

produkcyjna – mógł więc znaleźć coś dla siebie.

Gościom zaprezentowano dwa nowe oleje: 

SPEEDCARE-OIL – niezawierający kobaltu i wy-

jątkowo szybkoschnący olej do natryskiwania, 
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który już po kilku minutach od nałożenia jest 

gotowy do przyjmowania obciążeń – oraz INVI-

PRO-OIL. Szczególną właściwością tego oleju 

jest to, że go nie widać. Powierzchnie zachowują 

wygląd surowego drewna, a przy tym są odpo-

wiednio chronione.

Zaprezentowano także wysokoprzezro-

czysty podkład izolujący OPTI-BASE. Służy 

on do izolowania oraz gruntowania z zamknię-

tymi porami przy redukcji etapów roboczych 

nawet o jedną trzecią w porównaniu z do-

tychczasowymi rozwiązaniami. Nie trzeba 

wykonywać specjalnych izolacji przy użyciu 

produktów uzupełniających, ponieważ OPTI- 

-BASE można aplikować jako podkład izolują-

cy w postaci silnie rozcieńczonej bezpośrednio 

na surowe drewno. Substancje czynne drewna 

nie będą już wykwitać na powierzchni, a po-

nadto w przypadku powłoki zamkniętopo-

rowej tendencja do zmiany objętości została 

zredukowana do minimum. W ekskluzywnych 

wystrojach wnętrz produkt ten stanowi do-

skonałą alternatywę dla powłoki poliestrowej, 

która jest problematyczna ze względu na za-

wartość styrenu.

Użytkowników przemysłowych szczegól-

nie zainteresowała nowa technologia EXCI-

MER. Daje ona bardzo niski połysk lakierów 

UV w powlekaniu walcem. Technologia ta 

ułatwia tworzenie głębokomatowych po-

wierzchni o znakomitej odporności chemicznej 

i mechanicznej. Mimo wysokiego stopnia mato-

wości powierzchnie są nadzwyczaj przezroczy-

ste, dzięki czemu nie dochodzi do poszarzenia 

ciemnych kolorów, nawet czerni. Ponadto taka 

powłoka lakiernicza zapobiega powstawaniu 

odcisków palców.

Do rewolucyjnych rozwiązań, prezentowa-

nych podczas Dni Innowacji 2017 należy rów-

nież nowo opracowana technologia powlekania 

walcem części profilowanych. Stosowanie sze-

roko rozpowszechnionej technologii walców 

UV było dotychczas ograniczone do elementów 

dwuwymiarowych. Dzięki sieci partnerskiej 

firmy Hesse można było, we współpracy z pro-

ducentem walców, opracować system, który 

umożliwia teraz nakładanie walcami lakierów 

Hesse także na części trójwymiarowe z profila-

mi o głębokości do 3 cm. 

W Strefie Innowacji Hesse można było zo-

baczyć nowoczesne rozwiązania z dziedziny 

powlekania w ich rzeczywistych warunkach. 

Oprócz przyglądania się prezentacji systemów 

powlekania firmy Hesse goście mogli także do-

skonalić swoje umiejętności lakiernicze w wir-

tualnym symulatorze. Na dużym panelu doty-

kowym przedstawiono specjalne zagadnienia, 

takie jak ograniczenie emisji LZO, nowoczesne 

planowanie linii itp.

Po raz pierwszy zaprezentowano także sklep 

internetowy do bezpośredniej obsługi klientów. 

Do jego wyjątkowych funkcji należy śledzenie 

wysyłek, które znane jest głównie z sektora b2c, 

a w wewnątrzkrajowej niemieckiej wymianie to-

warów stanowi nietypowe rozwiązanie. Dzięki 

niemu niemieccy klienci mogą stale kontrolować 

status swoich zamówień i dostaw.

Temat sieci partnerskiej jest zawsze istot-

ną kwestią podczas Dni Innowacji Hesse. To 

za jej pośrednictwem znaleziono ponad 20 

wystawców z branż związanych z lakiernictwem. 

Prezentowali oni swoje produkty na powierzch-

ni niemal 600 m2 w specjalnie przygotowanym 

Centrum Innowacji.

Oprócz praktycznych pokazów można było 

również posłuchać wystąpień międzynaro-

dowych ekspertów z branży. Dr Kalthegener 

mówiła o designie kolorystycznym jako czyn-

niku jakości, a Nina Defounga zgłębiała temat 

innowacji. Dr Sebastian Dantz z Zakładu Badań 

Materiałów mpa Stuttgart omawiał zagadnienie 

ochrony przeciwpożarowej, a Sebastian Büscher 

– nowoczesnych trendów w szeroko pojętej ar-

chitekturze wnętrz.

Zwieńczeniem pierwszego dnia imprezy 

było uroczyste przyjęcie, w którym wzięło udział 

niemal 600 gości. Uczestnicy wieczoru branżo-

wego mogli powrócić myślami do najciekaw-

szych wydarzeń dnia, nawiązać nowe kontakty 

i umocnić dotychczasowe relacje oraz wymienić 

się spostrzeżeniami z kolegami w rozluźnionej 

atmosferze. Klienci, partnerzy z branży i przed-

stawiciele firmy Hesse zgodnie stwierdzili, że 

tegoroczne Dni Innowacji Hesse okazały się du-

żym sukcesem.  •
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Program wydarzenia obejmował interesujące wykłady dotyczące przedstawianych produktów, spotkania 
informacyjne z producentami oraz liczne rozmowy prowadzone przez branżowych ekspertów. 

Podczas Dni Innowacji można było zobaczyć nowoczesne rozwiązania 
z dziedziny powlekania w ich rzeczywistych warunkach. 


