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D
zięki technologii ekscymerowej 

w  lakiernictwie można uzyskać 

bardzo matowe powierzchnie 

charakteryzujące się najwyższymi para-

metrami użyteczności i  odporności. Takie 

powierzchnie można stosować na par-

kietach, meblach, drzwiach lub foliach. 

Dotychczas lakierowanie tą metodą było 

możliwe wyłącznie na płaskich podło-

żach w  procesie nakładania polewarką 

lub walcami lakierniczymi – jednak teraz 

dostępna jest także aplikacja natryskiem, 

która umożliwia lakierowanie elementów 

trójwymiarowych.

Podczas lakierowania ekscymerowe-

go płynny materiał lakierniczy jest apli-

kowany na żądany materiał podłożowy. 

Następnie promiennik ekscymerowy – ze 

względu na niewielką głębokość wnikania 

promieniowania w  materiał lakierniczy 

– utwardza tylko górną warstwę filmu. 

W  rezultacie następuje skurcz powodu-

jący sfałdowanie powierzchni. Warstwy 

leżące głębiej pozostają płynne i  są 

utwardzane konwencjonalnym promie-

niowaniem UV lub wiązką elektronów.

Matowy efekt dekoracyjny powierzch-

ni wytworzonej za pomocą tradycyjnych 

lakierów jest uzyskiwany dzięki dużej 

ilości środków matujących. Wadą powłok 

tego typu jest przeciętna odporność che-

miczna i mechaniczna. 

Powłoki lakiernicze uzyskane przy 

użyciu technologii ekscymerowej są 

również silnie matowe, ale efekt matu 

powstaje dzięki mikroskopijnemu sfałdo-

waniu powierzchni, a nie poprzez dodanie 

środków matujących. Zapewnia to o wiele 

wyższą odporność. Ponadto różne recep-

tury lakieru i  konfiguracje utwardzania 

umożliwiają regulację stopnia matu oraz 

uzyskanie specjalnych właściwości, ta-

kich jak odporność na ślady palców (anti-

-fingerprint) lub aksamitne wrażenia do-

tykowe (soft-feeling). 

W  ramach lakierowania metodą 

natryskową powlekane są również krawę-

dzie, frezy i  zagłębienia. Dzięki temu moż-

na lakierować części o  niemal dowolnej 

geometrii. Również w  kwestii właściwości 

powierzchni lakier ekscymerowy UV wy-

kazuje przewagę nad wariantami wodo-

rozcieńczalnymi, ponieważ zapewnia efekt 

mocnego matu, wysoką odporność oraz 

brak wybłyszczeń lub zadrapań.

Do tej pory systemy lakiernicze, skła-

dane i utwardzane przy użyciu technologii 

ekscymerowej, były opracowywane jako 

systemy lakiernicze na walce UV. Teraz 

można używać tego systemu również do 

natrysku jako lakieru HYDRO-UV. Firma 

Hesse w  ramach Excimer-Technologie 3D 

z  HYDRO-UV opracowała bowiem spe-

cjalny lakier FABUMATT. Pozwala on uzy-

skać wysokiej jakości powierzchnie w głę-

bokim macie w  przypadku elementów 

z  krawędziami, profilami i  frezowaniami 

do wysokości 40 mm. • 
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Teraz technologię ekscymerową można również stosować na elementach trójwymiarowych. 

Technologia 
ekscymerowa w 3D

komponenty

Aplikacja natryskowa, która umożliwia lakierowanie elementów trójwymiarowych 
to innowacyjne rozwiązanie firmy Hesse Lignal.
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FABUMATT to bezbarwny lakier nawierzch-
niowy o znakomitej odporności i bardzo 
matowym stopniu połysku.


