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N o w o ś c i  R y n k o w e Komponenty

Uzupełnieniem systemu lakierów barwnych FANTASTIC-COLOR, który został 

wprowadzony na rynek kilka miesięcy temu przez Ermę Hesse Lignal, jest nowy 

wypełniacz pigmentowany FANTASTIC-FILL PUR o przydatnych właściwościach obróbki.

F
ANTASTIC-FILL to podkład izolujący 

PUR wyróżniający się szczególnymi 

właściwościami wypełniającymi. Za-

pewnia wyjątkową gładkość powierzchni, 

skracając wymagane nakłady pracy podczas 

szlifowania. 

Łatwa w obróbce tiksotropia o rozlew-

ności przypominającej lakiery barwne uła-

twia aplikację na krawędziach. Jednocześnie 

nie wpływa to negatywnie na rozlewność na 

powierzchniach poziomych. Już po krótkim 

czasie schnięcia wynoszącym 2 h/20°C po-

wierzchnię wypełnioną przy użyciu FANTA-

STIC-FILL można oszlifować lub lakierować 

z tylnej strony i bez problemu składować na 

wózku etażowym.

Lakierowanie końcowe można wyko-

nać za pomocą wszystkich popularnych 

barwnych systemów lakierniczych PUR, 

a preferowanym systemem jest system Hesse 

FANTASTIC-COLOR. 

Hesse FANTASTIC-COLOR to pigmen-

towany, odporny na światło i dobrze wywa-

żony dwuskładnikowy lakier PUR na bazie 

żywicy akrylowej o znakomitej zdolności 

krycia i krótkim czasie schnięcia. Produkt 

charakteryzuje się stabilnością na po-

wierzchniach pionowych oraz bardzo dobrą 

rozlewnością na powierzchniach poziomych. 

Hesse FANTASTIC-COLOR nadaje się do 

lakierowania końcowego i jest dostępny 

w niemal wszystkich odcieniach, dlatego jest 

odpowiednim lakierem do tworzenia wyma-

gających barwnych powierzchni lakierowa-

nych o wyjątkowych właściwościach doty-

kowych. Ponadto możliwe jest bezpośrednie 

nakładanie lakieru FANTASTIC-COLOR na 

szlifowane, surowe krawędzie i powierzch-

nie płyt MDF, co jeszcze bardziej poszerza 

obszar zastosowania. 

W trakcie jednego etapu roboczego moż-

na nałożyć do 60 proc. materiału więcej na 

pionowych powierzchniach niż w przypadku 

porównywalnych lakierów barwnych. Ozna-

cza to oszczędność czasu i nakładu pracy, po-

nieważ żądany efekt można osiągnąć szybciej. 

W połączeniu ze zdolnością krycia wyższą 

o 40 proc. i zawartością substancji nielotnych 

wyższą o 25 proc. niż w przypadku wcześniej-

szego produktu Hesse UNA-COLOR można 

uzyskać niewielkim nakładem pracy unikalne 

powierzchnie także w przypadku trudniej-

szych odcieni. •

— gac

FANTASTIC-FILL opracowano z myślą o optymalnym, 
maszynowym i ręcznym szlifowaniu. 
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Wypełniacz stabilny 
nie tylko na krawędziach


