FANTASTIC-NATURA
De onzichtbare bescherming

Hesse Lignal
inspiring you

■

PUR natuurlijk houteffect

■

	gevoel van hout en houtkleur
blijven bijna ongewijzigd

■

	kan toegepast worden op
lichte en donkere houtsoorten

■

ideale toevoeging aan de
FANTASTIC familie

■

■

■
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 aptiek zoals
H
geschuurd
ruw hout
Hoge chemische
en mechanische
weerstand
Wolkvrij te
lakken, ook op
grote vlakken
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FANTASTIC-NATURA

Laat u inspireren door het natuurhout-effect met
FANTASTIC-NATURA. De look en feel doet denken aan ruw
geschuurd hout. Voor moderne, edele en hoogwaardige
oppervlakken met karakter. De oppervlakken zijn optimaal
beschermd en bieden jarenlang plezier, zelfs bij dagelijks gebruik.
De basis van de formulering is gebaseerd op de FANTASTIC
familie, en biedt daarom het voordeel dat slechts met één
verhardercomponent (DR 4071 of eventueel DR 4070) in
alle FANTASTIC producten gewerkt kan worden. De nieuwe
FANTASTIC-NATURA is een aflak, maar kan ook gebruikt
worden als grondlaag met FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT
of FANTASTIC-CLEAR in zijn verschillende glansgraden.

Met de veelheid aan betrouwbare testcertificaten en attesten past
de FANTASTIC-NATURA perfect in de productfamilie.
- Vlamvertragend volgens DIN EN 13501
- Vlamvertragend volgens DIN 4102 B1
- Testcertificaat van de See-BG (IMO)
- ISEGA -certificaat (geschikt voor coatings die met levensmiddelen
aanraking komen)
- DIN EN 71-3 (geschikt voor het lakken van kinderspeelgoed)
- VOC A+ (emissie van restoplosmiddelen)
Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer
DA 48660 (stomp mat)
Glansgraad 85 ° (Glans) 0 - 3
Verpakkingsgrootte
5 l, 25 l

Met de FANTASTIC familie kunnen bijna 100 % van alle oppervlaktevereisten in de binnenhuisinrichting
worden gedekt.
Drager

Natuurlijk mat ruw hout effect
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MDF met folie

FANTASTIC-COLOR FANTASTIC-COLOR

MDF-ruw

weinig aanvuring van ultra mat tot zijdeglans

Direct overlakbaar met kleurlak,
MDF met folie, met ruwe randen
Klassieke kleurlak opbouw op onbewerkt MDF
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FANTASTIC-CLEAR
of
FANTASTIC-CLEAR
ultramatt

FANTASTIC-FILL

FANTASTIC-FILL

FANTASTIC-COLOR

Kleurlak opbouw van topkwaliteit op MDF met folie,
MDF met folie
met ruwe randen en transparante aflak
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opennerf afwerking in kleur op natuurhout
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transparante lak op natuurhout afwerking
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transparante lak op gebeitst substraat
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transparante afwerking op gebleekt substraat
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lazuurlak afwerking op natuurhout
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