
Hesse Lignal
inspiring you

Poznaj liczne zalety lakierowania na szkle 

Obecnie, oprócz tradycyjnych  
satynowych wykończeń, dostępne  
są indywidualne powłoki na szkle  
do niemal wszystkich obszarów 
wyposażenia wnętrz  

Lakierowanie na szkle
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HESSE / O FIRMIE

Nowoczesne lakiery na szkło
do różnych zastosowań 

tywne powlekanie szkła. Przybliżymy również różne techniki 
aplikacji, które podczas lakierowania szkła płaskiego mogą 
stosować zarówno rzemieślnicy, jak i zakłady przemysłowe.

 W razie dalszych pytań lub aby zapoznać się bliżej z ofertą 
Hesse, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Hesse 
lub z infolinią serwisową Hesse. Aby skorzystać z naszej infolinii 
serwisowej, proszę zadzwonić pod numer +49 (0)2381 963 846 
lub wysłać wiadomość na adres service@hesse-lignal.de.

  Zachęcamy Państwa do przeczytania niniejszej broszury 
dotyczącej lakierów na szkło firmy Hesse GmbH & Co. KG. Przed-
stawiamy w niej wiadomości o asortymencie produktów przygo-
towanych z myślą o lakierowaniu na szkle – w szczególności 
wykonywania powłok na szkle płaskim. Jakie są zalety lakiero-
wania szkła? Jakie są główne problemy i ograniczenia?

 Chętnie udzielimy Państwu niezbędnego wsparcia. Doradzi-
my w zakresie asortymentu firmy Hesse, który umożliwi efek-
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Misja
 Codziennie rozwijamy asortyment Hesse Lignal. Opracowu-
jemy i produkujemy trwałe i funkcjonalne lakiery i bejce do in-
nowacyjnych powłok przeznaczonych do wykańczania wnętrz 
oraz oferujemy klientom unikalne usługi doradcze i lakiernicze. 
Lakiery i bejce to dla nas coś więcej niż tylko produkty technicz-
ne – dzięki nim powierzchnia staje się dopełniona i emocjonalnie 
przemawia do użytkowników. Naszym celem jest status najbar-
dziej niezawodnego, kompetentnego i inspirującego partnera dla 
naszych klientów z branży przemysłowej i rzemieślniczej.

 Jako średniej wielkości firma rodzinna jesteśmy atrakcyjnym 
pracodawcą dla naszych pracowników. W ciągu ponad stulet-
niej historii przedsiębiorstwa wypracowaliśmy system wartości,  
który kształtuje naszą kulturę firmową Hesse i którym kierują  
się nasi pracownicy.
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»  Wierzymy, że świat stanie  
się lepszym miejscem, jeśli  
uszlachetnimy powierzchnie  
tak, aby uzyskać przestrzenie 
i obiekty zapewniające 
użytkownikom inspirujące  
i niezwykłe wrażenia. «
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Lakiery na szkło

 W ostatnich latach można odnotować wyraźną 

tendencję do stosowania większej ilości szkła  

wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szkło oferuje  

architektom i projektantom możliwości, jakich nie 

może zaoferować żaden inny materiał budowlany. 

Szkło przepuszcza światło, jest bezbarwne, a przy tym  

wykazuje dobrą odporność na wpływy atmosfery-

czne. Ponadto ma wysoką odporność chemiczną 

i mechaniczną. Te zalety są przyczyną rosnącej 

popularności stosowania szkła zarówno wewnątrz,  

jak i na zewnątrz obiektów.

 Jednym z możliwych sposobów obróbki szkła jest 

powlekanie jego powierzchni. Do tego celu można 

wybrać lakier kryjący w dowolnym wariancie kolo-

rystycznym lub lakier transparentny (lazurujący) czy 

nawet kombinację lakieru z różnymi efektami dekora-

cyjnymi. Możliwości jest wiele i często rezultat może 

być bardzo dekoracyjny, a jednocześnie niezwykle 

funkcjonalny.

»  Różne techniki obróbki powierzchni szkła i 
różne dostępne powłoki znacznie rozszerzają 
możliwości użycia tego materiału. «
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Zastosowania funkcjonalne

 Jednym z przykładów funkcjonalnego zastosowania są płyty ścienne 

do kuchni. W tym celu należy użyć tafli szklanej, której tylna strona jest 

pokryta lakierem – dzięki temu uzyskamy dekorację o wysokim połysku, 

którą można łatwo i dokładnie wyczyścić. Płyta ścienna może być wy-

konana w dowolnym kolorze.

 Innym zastosowaniem – coraz popularniejszym – jest zabezpiecze-

nie nadruku. Coraz częściej szkło jest zadrukowywane cyfrowo, dzięki 

czemu wygląda atrakcyjnie. Niestety, nadruk nie wytrzymuje obciążeń 

mechanicznych i chemicznych. Ponadto istnieje ryzyko uszkodzenia 

np. szklanych drzwi lub ścianki działowej przez zadrapanie lub kontakt  

z potem na rękach. Pokrycie nadruku przezroczystą warstwą lakieru  

zapobiega uszkodzeniu motywu dekoracyjnego.

 Kolejną zaletą stosowania szklanych okładzin ściennych mogą 

być właściwości przeciwpożarowe. Ze względu na niepalność szkła i 

właściwości ognioodporne barwnego lakieru na szkło produkt Hesse 

PUR DB 4210x(połysk)-(barwa) został sklasyfikowany przez niezależne 

instytuty badawcze zgodnie z normą DIN EN 13501-1 jako praktycznie 

niepalny (A2-s1, d0).



6

Zastosowania 
dekoracyjne

 Tafle szklane we wszystkich możli- 

wych kolorach oraz szkło pokryte  

lakierem metalicznym lub jednym z 

wielu dostępnych lakierów efektowych 

umożliwiają stworzenie fantazyjnych 

i ozdobnych powierzchni zgodnie z 

wizją projektanta. W domach, biurach i  

budynkach użyteczności publicznej 

panele szklane mogą być stosowane  

jako okładziny ścienne lub ścianki 

działowe.

»   Obrobione szkło w połączeniu z oświetleniem  
LED pozwala tworzyć spektakularne kreacje, które 
sprawdzą się również w wyposażeniu sklepów,  

sal wystawowych i w zabudowie targowej. « 
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Kolor własny szkła

 Chociaż szkło jest przezroczyste, ma swój własny kolor. Niewiel-

ka ilość tlenku żelaza w szkle nadaje mu zielonkawy kolor. Im grubsze  

szkło, tym bardziej jest to dostrzegalne. Dlatego najlepiej widać to 

zjawisko, patrząc na krawędź szklanej płyty. Zamiast zwykłego szkła 

płaskiego (tzw. float) można również zastosować szkło odbarwione 

(tzw. białe).

Różnica między zwykłym 
szkłem float a szkłem  
odbarwionym

 W przypadku szkła odbarwionego zawartość tlenku żelaza  

została znacznie zredukowana do ok. 1 %. Jest to krystalicznie  

przezroczysta wersja szkła float, która jest dostępna na rynku m.in. 

pod marką Optiwhite. Ale nawet szkło odbarwione nie jest całkowicie 

bezbarwne – nadal występuje słaby zielony odcień.

 Pokrywając szkło kolorowym lakierem, a następnie oceniając kolor 

patrząc przez szkło, należy wziąć pod uwagę wewnętrzną barwę szkła. 

Zielony odcień będzie miał wpływ na końcowy odbiór koloru. Dlatego 

zaleca się, aby zawsze stosować szkło odbarwione jako podłoże dla 

lakieru na szkło.

 Podczas dobierania koloru lakieru na szkło niezbędna jest próbka 

szkła, które ma być użyte – w ten sposób można uwzględnić jego kolor 

własny.
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Lakiery Hesse 
na szkło

Jako wiodący dostawca lakierów do wykańczania wnętrz, Hesse oferuje również szeroki asortyment 

lakierów na szkło. Opracowując program lakierów na szkło, firma Hesse nie ograniczyła się do jednej 

technologii. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań, przygotowano materiały bazujące na 

tradycyjnej technologii, a także lakiery wodorozcieńczalne i utwardzane nadfioletem. W ramach tych 

technologii opracowano kilka rodzajów powłok na szkło, takich jak podkłady, lakiery barwne, lakiery 

kryjące i lakiery dekoracyjne.

Powłoka rozpuszczalnikowa
 Lakierowanie szkła rozpuszczalnikowymi lakierami 
firmy Hesse ma wiele zalet w porównaniu do użycia 
szkła barwionego lub zastosowania barwnych powłok 
ceramicznych.
 Systemy mieszania kolorów firmy Hesse umożliwiają 
łatwe modyfikacje odcieni. Dzięki temu klient ma bardzo  
elastyczny wybór obejmujący niemal wszystkie kolory  
szkła. Możliwe jest również wytworzenie małych ilości 
(małych serii) lub nawet lakierowanie pojedynczych 
części bez dodatkowych opłat. To zupełnie inny zakres  
możliwości, niż w przypadku farb ceramicznych, które  
oferują ograniczoną gamę kolorów i jest opłacalna  
tylko w dużych ilościach egzemplarzy.

Ponadto powłoki Hesse na szkło charakteryzują się 
znacznie lepszą zdolnością krycia. Tam, gdzie w przy-
padku powłok ceramicznych zachodzi jeszcze pewna 
przejrzystość, lakiery barwne Hesse gwarantują kom-
pletne pokrycie.
 Lakiery rozpuszczalnikowe są również znacznie 
łatwiejsze do nakładania niż powłoki ceramiczne. Lakier 
może być nakładany przy użyciu znanych metod apli-
kacji, a do utwardzania jego warstwy nie są wymagane 
specjalne urządzenia.
 Lakiery Hesse na szkło są szczególnie odporne na 
światło, chemikalia i wodę, dzięki czemu nadają się do 
różnych zastosowań, np. w kuchniach, kabinach pryszni-
cowych, witrynach sklepowych, strefach wejściowych i 
w niektórych zastosowaniach zewnętrznych.
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Nowoczesne wodne lakiery  
Hesse na szkło
 Obok rozwoju popularnych lakierów konwencjonalnych, 
firma Hesse pracuje również nad nowoczesnymi produkta-
mi lakierniczymi, w których istotną rolę odgrywają ekologia, 
zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo.

Na przykład istnieje szereg lakierów na szkło na bazie wody, 
których jakość w ostatnich latach została wielokrotnie po-
twierdzona. Zastąpienie lotnych związków organicznych (LZO) 
bazą wodną ma wiele zalet :
■  Obróbka i suszenie są niemal bezwonne.
■   Produkty są niskoemisyjne w rozumieniu dyrektywy w spra-

wie LZO/Decopaint. Oznacza to, że emisja LZO podczas całej 
fazy obróbki jest minimalna.

■   Ze względu na minimalny udział rozpuszczalników w składzie 
systemu lakierniczego, użycie specjalnych lakierów na bazie 
wody (zawartość LZO < 3%!) oznacza zachowanie zgodności z 
wymogami dotyczącymi LZO w przetargach publicznych.

■   Brak niebezpieczeństwa zapłonu podczas obróbki!) i dlatego 
nie jest materiałem niebezpiecznym. Może to zapewnić pozy-
tywny wpływ na wymagany poziom ochrony EX, dopuszczal-
ne ilości w magazynie, a być może nawet na składki ubezpie-
czeniowe.

Bez związków aromatycznych
Lakiery na szkło Hesse HYDRO nie zawierają węglowodorów 
aromatycznych (benzenu, toluenu, ksylenu itp.).

Bez związków z grupą NCO
Nasze powłoki na szkło na bazie wody zostały opracowa-
ne jako materiały całkowicie wolne od grup NCO. Zamiast 
utwardzaczy na bazie izocyjanianów, w procesie utwardza-
nia naszych lakierów HYDRO na szkło stosuje się sieciowa-
nie bez grup NCO. Ze względu na ich niekorzystny wpływ 
na zdrowie, izocyjaniany są coraz częściej wykluczane ze 
składu lakierów, pianek i klejów, jeśli tylko jest to technicznie 
możliwe.

Nowoczesne lakiery Hesse na szkło 
utwardzane promieniami UV
Rozróżniamy dwie główne metody utwardzania lakierów na 
szkło:
■  Konwencjonalne lakiery UV
■  Lakiery UV utwardzane ekscymerowo

 Lakiery utwardzane promieniami UV nie są nowością, ale 
jest nią wyjątkowa technologia. Lakiery utwardzane promi-
eniami UV wykazują kilka ważnych zalet w porównaniu z 
innymi technologiami utwardzania. Na przykład lakiery UV 
na szkło są praktycznie bezrozpuszczalnikowe, zawierają 
niemal 100% substancji stałych i tym samym są bardzo przy-
jazne dla środowiska. Ponadto w niektórych przypadkach do 
ich produkcji używane są surowce odnawialne.

 W porównaniu z innymi technologiami produkcji 
przemysłowej utwardzanie promieniami UV ma niższe za-
potrzebowanie na energię. Ze względu na bardzo szybkie  
utwardzanie wskrośne czas produkcji ulega znacznemu skró-
ceniu. Elementy mogą być dalej obrabiane lub pakowane na-
tychmiast po utwardzeniu promieniami UV, a duże pomiesz-
czenia do suszenia nie będą już potrzebne. Ponadto zużycie 
materiałów jest niskie, ponieważ grubość warstwy jest nie-
wielka, a wydajność nakładania walcami – bardzo wysoka.

»  Najpiękniejsze efekty można  
uzyskać dzięki kombinacji lakierowania  
i obróbki laserowej szkła.«   
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Utwardzanie ekscymerowe

Dzięki utwardzaniu ekscymerowemu uzyskuje się bardzo odporną na zary-

sowania powierzchnię. Ta odporność na zarysowania jest oczywiście bardzo 

korzystna w przypadku powierzchni, które są narażone na duże obciążenia 

mechaniczne, jak w przypadku drzwi i ścianek działowych.
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EXCIME Asortyment produktów

Środki czyszczące do szkła
 Przed przystąpieniem do lakierowania szkła należy je najpierw oczyścić. Podczas procesu produkcyjne-
go, a szczególnie podczas obróbki paneli szklanych, szkło ulega zanieczyszczeniu. Zabrudzenia składają się 
głównie z pyłu i tłuszczu. Nie da się ich po prostu usunąć czystą szmatką – do tego celu potrzebne są skute-
czne środki czyszczące, które zwiążą pył i rozpuszczą tłuszcz. W tym celu firma Hesse opracowała specjalne 
środki do czyszczenia szkła. Aby zapewnić optymalną przyczepność różnych rodzajów lakierów na szkle, 
opracowano specjalne środki do czyszczenia szkła – osobny dla produktów PUR (Hesse Rozcieńczalnik 
czyszczący ZD 101) oraz osobny dla produktów HYDRO (Hesse Środek czyszczący HS 6601). Zaleca się sto-
sowanie wyłącznie środków do czyszczenia szkła zatwierdzonych przez firmę Hesse. Badania wykazały, że 
użycie niewłaściwego środka czyszczącego może spowodować rozwarstwienia powłoki.

Podkłady na szkło
 Podkłady na szkło to bardzo przejrzyste, nieżółknące produkty, które służą jako warstwa zwiększająca 
przyczepność na szkle. Na podkład tego typu można następnie nałożyć inne lakiery, które same w sobie 
uzyskałyby gorszą przyczepność do szkła. Stosując odpowiedni podkład na szkle jako warstwę adhezyjną, 
na szklaną powierzchnię można nanieść niemal każdy lakier.

Lakiery barwne na szkło
 Lakiery barwne na szkło służą do nakładania nieprzezroczystej kolorowej powłoki lakierniczej na szkło. 
Zwykle robi się to na tylnej stronie szyby. Zewnętrzna strona jest wtedy stroną szklaną. W ten sposób 
można uzyskać powierzchnię o wysokim połysku i wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Znanym 
przykładem tego zastosowania są lakierowane kuchenne płyty ścienne.

Lakiery bezbarwne na szkło
 Bezbarwne lakiery na szkło mogą być stosowane, gdy normalny poziom połysku szkła jest uważany za zbyt 
wysoki i gdy preferowane jest jedwabiście błyszczące lub nawet matowe wykończenie. Jeśli powierzchnia 
szkła powoduje efekt lustrzany lub zbyt mocne refleksy, można to również zmodyfikować za pomocą bez-
barwnego lakieru na szkło.
 Innym zastosowaniem tego produktu jest polakierowanie nadruku na szkle. Druk cyfrowy – również na 
szkle – jest coraz powszechniejszym elementem wykończeniowym. Dzięki pokryciu zadrukowanej strony 
bezbarwnym lakierem nadruk pozostaje widoczny po obu stronach szyby.

Lakiery na szkło z efektem dekoracyjnym
 Tzw. lakiery z efektami na szkło to takie, które imitują efekt satynowania, wytrawiania lub piaskowania.  
Do tego segmentu należą również lakiery metaliczne w szerokiej gamie wersji efektu wizualnego.
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Asortyment lakierów Hesse na szkło

Podkłady na szkło  Informacje o mieszaniu

Promotor adhezji HYDRO HDG 5701  100 : 3  Środek sieciujący HYDRO HDR 5002

Podkład specjalny PUR DG 4749  10 : 3  Utwardzacz PUR DR 4076-0001

Grunt przyczepny UV UG 7007  100 : 1  Środek pomocniczy UV UZ 7777

Lakiery barwne na szkło  Informacje o mieszaniu

Lakier HYDRO-PUR barwny na szkło HDB 57485-(barwa)  100 : 3  Środek sieciujący HYDRO HDR 5002

PUR Lakier barwny na szkło DB 42105-(barwa)   5 : 1  Utwardzacz PUR DR 4076-0001

PUR Lakier barwny na szkło DB 42395-(barwa)   5 : 1  Utwardzacz PUR DR 4076-0001

Lakiery bezbarwne na szkło  Informacje o mieszaniu

Lakier HYDRO-PUR na szkło HDU 57109  100 : 3  Środek sieciujący HYDRO HDR 5002

PUR Lakier na szkło DE 4259x(połysk)-0040   5 : 1  Utwardzacz PUR DR 4076-0001

Lakiery na szkło metaliczne  Informacje o mieszaniu

Lakier HYDRO-PUR na szkło barwny HDB 57415-(barwa metaliczna)  100 : 3  Środek sieciujący HYDRO HDR 5002

CREATIVE-METALLIC DB 4655x(połysk)-(barwa)   5 : 1  Utwardzacz PUR DR 4076-0001

PUR Metallic-Lakier na szkło DB 42074-(barwa)   5 : 1  Utwardzacz PUR DR 4076-0001

Lakiery na szkło z efektem dekoracyjnym  Informacje o mieszaniu

Lakier HYDRO-PUR na szkło HDU 57120 (efekt satynowania)  100 : 3  Środek sieciujący HYDRO HDR 5002

Lakier HYDRO-PUR na szkło HDU 57260 (efekt wytrawiania)  100 : 3  Środek sieciujący HYDRO HDR 5002

Lakier HYDRO-PUR na szkło HDU 57270 (efekt piaskowania)  100 : 3  Środek sieciujący HYDRO HDR 5002

Lakier PUR barwny strukturalny na szkło DB 46712-(barwa) (drobna struktura)   5 : 1  Utwardzacz PUR DR 4076-0001

Lakier PUR barwny strukturalny na szkło DB 45762-(barwa) (średnia struktura)   5 : 1  Utwardzacz PUR DR 4076-0001

Lakier PUR o efekcie lustrzanym DB 46334-M0966   25 : 1  Utwardzacz PUR DR 4076-0002

Dodatki i środki pomocnicze do szkła  Środek do czyszczenia szkła

Środek sieciujący HYDRO HDR 5002 3 %  Środek czyszczący HS 6601

Dodatek do lakieru na szkło EL 460-0025 5 %  Rozcieńczalnik czyszczący ZD 101

Utwardzacz PUR DR 4076-0001  20 %

Utwardzacz PUR DR 4076-0002  4 %

Środek pomocniczy UV UZ 7777  1 %

 Lakiery wyszczególnione powyżej można stosować bezpośrednio na szkle. W strukturze powłoki lakierniczej na szkle można 
stosować również inne lakiery, jeżeli wcześniej zastosuje się jeden z wyżej wymienionych podkładów adhezyjnych. Patrz np. struk-
tury UV nr 16 i 17 w rozdziale „Struktury powłok lakierniczych”. Oprócz ogólnych lakierów na szkło istnieją również specyficzne dla 
określonych klientów lakiery na szkło do zastosowań przemysłowych.
 Jeżeli poszukują Państwo lakieru na szkło do zastosowań specjalnych, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem  
handlowym firmy Hesse lub z infolinią serwisowąHesse. Aby skorzystać z naszej infolinii serwisowej, proszę zadzwonić  
pod numer +49 (0)2381 963 846 lub wysłać wiadomo na adres service@hesse-lignal.de.

Asortyment HYDRO Asortyment PUR Asortyment UV
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Techniki zastosowania
Lakiery na szkło mogą być aplikowane na różne sposoby.

Natryskiwanie
 W branży rzemieślniczej lakier jest zwykle nakładany na szkło 
za pomocą pistoletu natryskowego. Stosując tę technikę, lakiernik 
zyskuje dużą elastyczność. Umożliwia ona wydajne i łatwe powle-
kanie małych serii, pojedynczych części, a nawet trójwymiarowych 
elementów. Jedną z kwestii, na którą należy uważać podczas 
ręcznego natryskiwania, jest ryzyko wnikania pyłu w warstwę la-
kieru. Szczególnie jeśli warstwa lakieru nie jest całkowicie kryjąca, 
pył w warstwie lakieru będzie wizualnie bardzo przeszkadzał. 
Kolejną wadą natryskiwania szkła jest konieczność zabezpieczenia 
drugiej strony przed natryskiwaniem. W przeciwnym razie zostanie 
ona zanieczyszczona mgłą natryskową.

Nakładanie walcem
 Do powlekania dużych ilości szkła bardziej odpowiednią metodą 
jest użycie walców. W ten sposób łatwiej można osiągnąć stałą 
jakość powłoki. Jednym z ograniczeń jest fakt, że tylko szkło 
płaskie może być powlekane za pomocą walców. Stosując spec-
jalne walce, można jednak w prosty sposób uzyskać strukturę w 
szkle. Poprzez zastosowanie szybkoschnących lakierów, takich jak
np. lakiery UV, oraz osłonięcie linii lakierniczej można zapobiec 
wnikaniu pyłu w warstwę lakieru. Odpowiednie ustawienie walcar-
ki jest niezwykle ważne – w przeciwnym razie ostre krawędzie tafli 
szkła mogą uszkodzić walce powlekające. Wady spowodowane 
przez walce lakiernicze będą widoczne na każdej polakierowanej 
szybie.

Polewanie
 Polewanie lakierem za pomocą polewarki jest techniką, która 
może być stosowana przy jeszcze większych prędkościach prze-
robowych. Oprócz wysokiej przepustowości, kolejną zaletą jest 
redukcja ryzyka pęknięcia szkła w linii powlekania – łącznie ze 
wszystkimi konsekwencjami dla instalacji i znajdującego się w niej 
zapasu lakieru. Niewielkie nierówności na powierzchni szkła nie 
stanowią problemu. Również szkło strukturalne może być powle-
kane poprzez polewanie. Wadą tej metody aplikacji jest niski po- 
ziom elastyczności. Mniejsze serie są nieopłacalne, a zmiana lakie-
ru jest bardzo pracochłonna.

Nasze informacje techniczne dokładnie opisują, jaka metoda aplikacji jest odpowiednia  
dla danego lakieru.
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Normy kontrolne

Lakiery Hesse na szkło są poddawane in-

tensywnym testom. Na podstawie wyników 

testów i wieloletnich doświadczeń praktycz-

nych udało się ustalić, który system jest od-

powiedni do określonego zastosowania. Oto 

przegląd wybranych, najważniejszych testów 

standaryzowanych:

■  Odporność na obciążenia chemiczne  
DIN 68861-1

■   Odporność na temperaturę w stanie suchym  
DIN 68861-7

■  Odporność na temperaturę w stanie  
wilgotnym DIN 68861-8

■  Określenie odporności powierzchni na działanie 
światła DIN EN 15187

■   Przyczepność materiałów powłokowych
 DIN EN ISO 2409
■  Określenie odporności na ciecze  

(metoda plamienia) DIN EN ISO 2812-4
■  Ekspozycja powłok na drewno  

w sztucznych warunkach atmosferycznych  
EN 927-6 UVA-340

■  Badanie z zastosowaniem płynu modelowego 
imitującego ślinę DIN 53160-1

■   Badanie z zastosowaniem płynu modelowego 
imitującego pot DIN 53160-2

■  Migracja określonych pierwiastków  
DIN EN 71-3

■  Meble kuchenne – AMK 005-1 
odporność na wilgoć i warunki klimatyczne

*Q-panel laboratory Ultra-

Violet testing: System QUV 

testuje materiały poprzez 

wystawienie ich na działanie 

naprzemiennego promienio-

wania ultrafioletowego (UV) 

i wilgoci w kontrolowanych, 

podwyższonych temperatu-

rach. QUV symuluje działanie 

światła słonecznego za 

pomocą fluorescencyjnych 

lamp UV oraz rosę i deszcz za 

pomocą kondensującej wilgoci

i/lub rozpylania wody.

Narażenie polakierowanego szkła na
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Procedura testowa

Ponieważ szkło lakierowane jest również 

często stosowane w strefie przejściowej między 

wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym, prze-

prowadzono testy jego odporności na działanie 

czynników zewnętrznych. Testy miały na celu 

sprawdzenie właściwości związanych z warun-

kami klimatycznymi oraz odporności na zanu-

rzenie w wodzie. Uwzględniono również badania 

odporności na działanie klejów zawierających 

kwas octowy oraz na działanie czynników  

atmosferycznych w warunkach zewnętrznych 

(na stojaku).

Powierzchnie testowe QUV (*) do badania odporności na promieniowanie słoneczne UV
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Przykłady zastosowań

Drzwi szklane z powłoką  
o wysokiej odporności na  
zarysowania

Drzwi podlegają wielu obciążeniom, takim 
jak obciążenia mechaniczne powodowane 
przez nacisk dłoni z pierścionkami, uderze-
nia nóg w ciężkim obuwiu czy narażenie na 
wpływ tłuszczu i potu podczas dotykania 
płyty drzwiowej. Odpowiednią odporność 
na te czynniki zapewniają ekscymerowe 
lakiery Hesse UV na szkło.

Lakier UV na szkło do
nakładania walcem

Za pomocą lakierów Hesse na szkło można 

realizować powłoki w ramach wielu systemów 

lakierniczych. W tym rozdziale przedstawiamy 

kilka przykładów takich systemów lakierni-

czych i ich zastosowania.
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Strefa wejściowa

Lakierowanie na tylnej stronie szyby w stre-
fie przeszklonego wejścia jest narażone na 
działanie promieni słonecznych i pośredni 
wpływ warunków atmosferycznych.

Lakier barwny PUR na szkło do  
natryskiwania

Okładziny ścienne

Panele ścienne z lakierowaną tylną 
stroną stosuje się jako okładziny ścienne 
w łazienkach. Panele są wystawione na 
długotrwałe działanie pary wodnej a do 
ich mocowania do ściany używa się kleju 
do szkła.

Lakier barwny HYDRO-PUR 
do polewania
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Przykłady zastosowań

Drzwi kuchenne i kuchenne  
panele ścienne

Utrzymanie kuchni w czystości nie powinno nastręczać  
trudności. A co może być łatwiejsze do wyczyszczenia  
niż szkło? Właśnie dlatego stosowanie w kuchni tafli  
szklanych polakierowanych z tylnej strony jest bardzo  
popularne. Do tego celu można użyć następującego  
produktu:

Lakier UV na szkło do nakładania walcem
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Lakierowanie nadruku cyfrowego

Lakierowanie tylnej strony szyby zadru-
kowanej cyfrowo ma na celu ograniczenie 
stopnia przepuszczaniu światła. Powłoka 
jest narażona na obciążenia mechaniczne, 
a także na działanie wody i pary wodnej.

Lakier barwny HYDRO-PUR na szkło 
do natryskiwania

Blat stołu

Lakierowanie spodniej strony szklanego blatu.  
W ten sposób powstaje powierzchnia o wysokim 
połysku i odporności szkła.

Lakier barwny HYDRO-PUR na szkło do 
natryskiwania 
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Przykłady zastosowań

Witryny sklepowe

Powłoka lakiernicza tylnej strony witryny sklepowej, w 
której szkło jest wystawione na działanie promieniowania 
UV światła słonecznego.

Lakier barwny PUR na szkło do natryskiwania
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Lakierowanie szkła
elewacyjnego

Dzięki szklanym panelom elewacyj-
nym, które są pokryte na tylnej stronie 
kolorowym lakierem, można tworzyć 
inspirujące akcenty architektoniczne.

Lakier barwny HYDRO-PUR na 
szkło do natryskiwania
 



22

Obciążenia
Zastosowanie z podziałem na klasy obciążeń

A |  Meble 
Zastosowanie wewnętrzne, lakierowana tylna strona,  
normalne obciążenie mebli.

B |  Tylna ścianka prysznicowa 
Okładziny ścienne szklane, lakierowana tylna strona, 
narażenie na działanie pary wodnej i kondensatu.

C |   Ścianki prysznicowe 
Drzwi kabin prysznicowych i wolnostojące ścianki pryszni-
cowe, narażone na działanie wody, pary wodnej i naprężenia 
mechaniczne. 

D |    Kuchenne panele ścienne 
Okładziny ścienne szklane, lakierowana tylna strona, 
narażenie na działanie kleju.

Obciążenia A B C D E F G

Barwne

HYDRO 1 1 1 1 1 1 1

PUR 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7 6, 7

UV 13, 14   13, 14    

Bezbarwne i lazurujące

HYDRO 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3

PUR 9, 10 9, 10 10 9, 10 9, 10   

UV 15    15   

Metaliczne

HYDRO 4 4 4 4 4 4 4

PUR 11, 12 11, 12  11, 12 11, 12 11, 12 11, 12

Efektowe

HYDRO 5 5 5 5 5 5 5

UV 15    15   

*  Numery od 1 do 17 oznaczają różne struktury powłok 
lakierniczych opisanych na kolejnych stronach.

E |   Drzwi i ścianki działowe 
Wewnętrzne zastosowanie drzwi i ścianek szklanych, 
obciążenia mechaniczne i chemiczne typowe dla drzwi i 
ścianek.

F |  Witryny sklepowe 
Okna lakierowane od wewnątrz. Narażenie na działanie 
promieni słonecznych i lekkich naprężeń mechanicznych 
podczas czyszczenia.

G |  Szkło elewacyjne 
Mocowane mechanicznie, lakierowana tylna strona, 
narażenie na wilgoć i promieniowanie UV ze światła 
słonecznego, bez naprężeń mechanicznych.

 

Asortyment HYDRO Asortyment PUR Asortyment UV



23

Struktury powłok lakierniczych

1   System lakierów na bazie wody
  Czyszczenie: Wyczyścić dokładnie szkło Hesse Środkiem 

czyszczącym HS 6601. Lakierowanie: 1 x 130 - 160 g/m² Hesse  
Lakier barwny na szkło HYDRO-PUR HDB 57485-(barwa),  
stosunek składników mieszanki (objętościowy) 100 : 3 z  
dodatkiem Hesse Środka sieciującego HYDRO HDR 5002, 
rozcieńczenie mieszaniny za pomocą maks. 5 % wody.  
Suszenie: Suszenie: 24 h / 20 °C lub suszenie wymuszone 
(suszenie z powietrzem obiegowym, suszenie podczerwienią, 
chłodzenie) w temperaturach do 80 °C. Możliwość montażu 
lub klejenia po suszeniu przez co najmniej 5 d / 20 °C.

2 System lakierów bezbarwnych na bazie wody
  Czyszczenie: Wyczyścić dokładnie szkło Hesse Środkiem 

czyszczącym HS 6601. Lakierowanie: 1 x 100 - 120 g/m² 
Hesse Lakier HYDRO-PUR na szkło HDU 57109 (ewentu-
alnie zabarwiony lazurująco), stosunek składników mie-
szanki (objętościowy) 100 : 3 z Hesse Środkiem sieciującym 
HYDRO HDR 5002, rozcieńczenie mieszaniny za pomocą  
maks. 5 % wody, (lepkość robocza 20 - 25“ / DIN 4 mm).  
Suszenie: Suszenie: 24 h / 20 °C lub suszenie wymuszone  
(suszenie z powietrzem obiegowym, suszenie podczerwienią, 
chłodzenie) w temperaturach do 80 °C. Możliwość monto-
wania i klejenia: po suszeniu po przynajmniej 5 d / 20 °C.

3 System lakierów bezbarwnych na bazie wody z   
 promotorem adhezji
  Czyszczenie: Wyczyścić dokładnie szkło Hesse Środkiem 

czyszczącym HS 6601. Gruntowanie: 1 x 100 - 120 g/m² Hesse  
Promotor adhezji HYDRO HDG 5701, stosunek składników 
mieszanki (objętościowy) 100 : 3 z Hesse Środkiem 
sieciującym HYDRO HDR 5002, rozcieńczenie mieszaniny za 
pomocą maks. 5 % wody. Suszenie: Suszenie: 24 h / 20 °C lub 
suszenie wymuszone (suszenie z powietrzem obiegowym, 
suszenie podczerwienią, chłodzenie) w temperaturach do 
80 °C. Ewentualnie nanieść nadruk dekoracyjny. Kolejne 
lakierowanie: odpowiednim lakierem bezbarwnym Hesse 
HYDRO-PUR (np. HDU 57109). Suszenie: suszenie zgodnie ze 
specyfikacją lakieru bezbarwnego. Możliwość montowania i 
klejenia: po suszeniu po przynajmniej 5 d / 20 °C.

4  System lakierów metalicznych na bazie wody
  Czyszczenie: Wyczyścić dokładnie szkło Hesse Środkiem 

czyszczącym HS 6601. Lakierowanie: 1 x 130 - 160 g/m² Hes-
se Lakier barwny HYDRO-PUR na szkło HDB 57415-(barwa 
metaliczna), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 
100 : 3 z Hesse Środkiem sieciującym HYDRO HDR 5002, 
rozcieńczenie mieszaniny za pomocą maks. 5 % wody. Su-
szenie: Suszenie: 24 h / 20 °C lub suszenie wymuszone (su-
szenie z powietrzem obiegowym, suszenie podczerwienią, 
chłodzenie) w temperaturach do 80 °C. Możliwość monto-
wania i klejenia: po suszeniu po przynajmniej 5 d / 20 °C.

5 System lakierów efektowych na bazie wody
  Czyszczenie: Wyczyścić dokładnie szkło Hesse Środkiem 

czyszczącym HS 6601. Lakierowanie: 1 x 100 - 120 g/m² Hes-
se Lakier HYDRO-PUR na szkło HDU 57xxx (efekt satyno-
wania, wytrawiania lub piaskowania), stosunek składników 
mieszanki (objętościowy) 100 : 3 z Hesse Środkiem 
sieciującym HYDRO HDR 5002, rozcieńczenie mieszaniny za 
pomocą maks. 5 % wody. Suszenie: Suszenie: 24 h / 20 °C lub  
suszenie wymuszone (suszenie z powietrzem obiegowym, 
suszenie podczerwienią, chłodzenie) w temperaturach do  
80 °C. Możliwość montowania i klejenia: po suszeniu po 
przynajmniej 5 d / 20 °C.

6 System lakierów na bazie rozpuszczalnika
  Czyszczenie: Szkło starannie oczyścić i odtłuścić Hesse 

Środkiem do czyszczenia szkła ZD 101. Lakierowanie: 1 x 130 -  
150 g/m² Hesse Lakier barwny PUR na szkło DB 42105- 
(barwa), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 
5 : 1 z Hesse Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, dodatek  
Rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 5 - 10 %. Suszenie: przez 
co najmniej 16 h / 20 °C. Możliwość montowania i klejenia: po 
suszeniu po przynajmniej 5 d / 20 °C.

7  System lakierów barwnych FANTASTIC-COLOR na 
bazie rozpuszczalnika

  Czyszczenie: Szkło starannie oczyścić i odtłuścić Hesse 
Środkiem do czyszczenia szkła ZD 101. Lakierowanie: 1 x 130 -  
150 g/m² Hesse Lakier barwny PUR na szkło DB 42395- 
(barwa) recepturowany na bazie FANTASTIC-COLOR,  
stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Hesse 
Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, dodatek Rozcieńczalnika 
DV 4900 w ilości 20 - 25 %. Suszenie: przez co najmniej  
16 h / 20 °C. Możliwość montowania i klejenia: po suszeniu po 
przynajmniej 5 d / 20 °C.

8  System lakierów barwnych na bazie  
rozpuszczalnika z promotorem adhezji:

  Czyszczenie: Szkło starannie oczyścić i odtłuścić Hesse  
Środkiem do czyszczenia szkła ZD 101. Gruntowanie:  
1 x 120 - 140 g/m² Hesse PUR Lakier na szkło  
DE 4259x(połysk)-0040, stosunek składników mieszanki  
(objętościowy) 5 : 1 z Hesse Utwardzaczem PUR  
DR 4076-0001, dodatek Rozcieńczalnika DV 4994 w ilości  
5 - 10 %. Suszenie: przez co najmniej 16 h / 20 °C. Kolejne  
lakierowanie: odpowiednim lakierem barwnym Hesse PUR,  
np. FANTASTIC-COLOR DB 48885-(barwa). Suszenie:  
suszenie zgodnie ze specyfikacją lakieru barwnego.  
Możliwość montowania i klejenia: po suszeniu po  
przynajmniej 7 d / 20 °C.



24

9  System lakierów bezbarwnych na bazie  
rozpuszczalnika

  Czyszczenie: Szkło starannie oczyścić i odtłuścić Hesse 
Środkiem do czyszczenia szkła ZD 101. Lakierowanie: 2 x 
60 - 80 g/m² metodą „mokre na mokre” Hesse Lakier PUR 
na szkło DE 4259x(połysk)-0040 (ewentualnie zabawiony 
lazurująco), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 
5 : 1 z Hesse Utwardzaczem PUR DR 4076-0001, dodatek 
Rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 20 - 30 %. Suszenie: przez 
co najmniej 16 h / 20 °C. Możliwość montowania i klejenia: po 
suszeniu po przynajmniej 5 d / 20 °C.

10  System lakierów bezbarwnych na bazie rozpusz-
czalnika z promotorem adhezji: 

   Czyszczenie: Szkło starannie oczyścić i odtłuścić Hesse  
Środkiem do czyszczenia szkła ZD 101. Gruntowanie:  
1 x 120 - 140 g/m² Hesse PUR Lakier na szkło  
DE 4259x(połysk)-0040, stosunek składników mieszanki  
(objętościowy) 5 : 1 z Hesse Utwardzaczem PUR  
DR 4076-0001, dodatek Rozcieńczalnika DV 4994 w  
ilości 5 - 10 %. Suszenie: przez co najmniej 16 h / 20 °C.  
Kolejne lakierowanie: odpowiednim lakierem bezbarwnym  
Hesse PUR, np. Lakier akrylowy PUR brylantowy  
DU 45229, ewentualnie zabarwiony lazurująco Suszenie:  
suszenie zgodnie ze specyfikacją lakieru bezbarwnego.  
Możliwość montowania i klejenia: po suszeniu po przynajm-
niej 7 d / 20 °C.

11  System lakierów metalicznych na bazie  
rozpuszczalnika

  Czyszczenie: Szkło starannie oczyścić i odtłuścić Hesse  
Środkiem do czyszczenia szkła ZD 101. Lakierowanie:  
1 x 130 - 150 g/m² Hesse Lakier PUR Metalic na szkło  
DB 4207x(połysk)-(barwa metaliczna), stosunek składników  
mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Hesse Utwardzaczem  
PUR DR 4076-0001, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900  
w ilości 20 - 30 %. Suszenie: przez co najmniej 16 h / 20 °C.  
Możliwość montowania i klejenia: po suszeniu po  
przynajmniej 5 d / 20 °C.

12  System lakierów CREATIVE-METALLIC na bazie 
rozpuszczalnika

  Czyszczenie: Szkło starannie oczyścić i odtłuścić Hes-
se Środkiem do czyszczenia szkła ZD 101. Lakierowanie:  
1 x 130 - 160 g/m² Hesse CREATIVE-METALLIC DB 46555- 
(barwa metaliczna), stosunek składników mieszanki (objętoś- 
ciowy) 5 : 1 z Hesse Utwardzaczem PUR DR 4076-0001,  
dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 zależy od odcienia,  
efektu i powlekanego elementu i wynosi 10 - 40 %. Susze-
nie: przez co najmniej 16 h / 20 °C. Możliwość montowania i  
klejenia: po suszeniu po przynajmniej 5 d / 20 °C.

13  System kombinowany z lakierem barwnym  
UV i promotorem adhezji PUR 

  Czyszczenie: Szkło starannie oczyścić i odtłuścić Hesse  
Środkiem do czyszczenia szkła ZD 101. Gruntowanie: 
nakładanie walcem 1 x 10 g/m² Hesse Podkład specjalny  
PUR DG 4749, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 
10 : 3 z Hesse Utwardzaczem PUR DR 4076-0001.  

Struktury powłok lakierniczych

Suszenie: powietrze obiegowe, w razie potrzeby suszarka  
dyszowa. Kolejne lakierowanie: 3 x 25 g/m² odpowiednik  
lakierem nawierzchniowym Hesse UV na walce, barwnym,  
np. UB 74588-(barwa). Suszenie: suszenie zgodnie  
ze specyfikacją lakieru barwnego. Możliwość montowania i 
klejenia: po suszeniu po przynajmniej 7 d / 20 °C.

14  System lakierów barwnych utwardzanych  
radiacyjnie z promotorem adhezji

  Czyszczenie: Szkło starannie oczyścić i odtłuścić Hes-
se Środkiem do czyszczenia szkła ZD 101. Gruntowanie: 
nakładanie walcem 1 x 12 g/m² Hesse Grunt przyczepny  
UV UG 7007, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 
98 : 1 z Hesse Środkiem pomocniczym UV UZ 7777. Suszenie:  
1 x 15 m/min promiennik rtęciowy (utwardzanie). Kolejne  
lakierowanie: 3 x 25 g/m² odpowiednik lakierem  
nawierzchniowym Hesse UV na walce, barwnym, np. 
UB 74588-(barwa). Suszenie: utwardzanie zgodnie  
ze specyfikacją lakieru barwnego. Możliwość montowania  
i klejenia: po suszeniu przez przynajmniej 7 d / 20 °C.

15  System lakierów bezbarwnych utwardzanych  
radiacyjnie z promotorem adhezji

  Czyszczenie: Szkło starannie oczyścić i odtłuścić Hesse  
Środkiem do czyszczenia szkła ZD 101. Gruntowanie: 
nakładanie walcem 1 x 12 g/m² Hesse Grunt przyczepny  
UV UG 7007, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 
98 : 1 z Hesse Środkiem pomocniczym UV UZ 7777.  
Suszenie: 1 x 15 m/min promiennik rtęciowy (utwardzanie).  
Kolejne lakierowanie: 2 x 6 - 8 g/m² odpowiednim lakie-
rem nawierzchniowym Hesse UV, np. UU 7450x(połysk)  
bezbarwny. Suszenie: utwardzanie zgodnie ze specyfikacją 
lakieru nawierzchniowego. Możliwość montowania i  
klejenia: po suszeniu po przynajmniej 7 d / 20 °C.

16   System lakierów efektowych utwardzanych  
radiacyjnie z promotorem adhezji

  Czyszczenie: Szkło starannie oczyścić i odtłuścić Hesse  
Środkiem do czyszczenia szkła ZD 101. Gruntowanie: 
nakładanie walcem 1 x 12 g/m² Hesse Grunt przyczepny  
UV UG 7007, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 
98 : 1 z Hesse Środkiem pomocniczym UV UZ 7777. Suszenie:  
1 x 15 m/min promiennik rtęciowy (utwardzanie). Kolejne  
lakierowanie: 2 x 6 - 8 g/m² odpowiednim lakierem  
strukturalnym 3D UV do lamp ekscymerowych (np. UU 74191).  
Suszenie: utwardzanie zgodnie ze specyfikacją lakieru 
końcowego. Możliwość montowania i klejenia: po suszeniu 
po przynajmniej 7 d / 20 °C.
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Kleje

Coraz więcej architektów przekonuje się do korzyści, jakie oferuje zastosowa-

nie szkła we wnętrzach. W związku z tym szkło jest coraz częściej montowa-

ne na ścianach, np. jako panele ścienne w kuchni i łazience.

 W takich przypadkach często konieczne jest 
klejenie szkła lakierowanego. Jednak nie każdy 
klej nadaje się do klejenia szkła lakierowanego. 
Klej nie może negatywnie wpływać na warstwę 
lakieru ani wizualnie, ani mechanicznie.
 Na widocznej stronie szkła nie powinno być 
żadnych plam ani przebarwień.
 Ponieważ warstwa lakieru znajduje się 
pomiędzy klejem a płytą szklaną, bardzo ważne 
jest oczywiście zagwarantowanie przyczepności 
lakieru do szkła.

 Istnieje wiele marek i rodzajów klejów na  
rynku, dlatego nie jest możliwe, aby przetestować  
je wszystkie. Na przestrzeni lat przetestowaliśmy  
jednak kilka klejów – często na życzenie klientów.  
Kleje, które spełniły nasze wymagania, są  
wymienione w zestawieniu „Kleje do lakierowanych  
powierzchni szklanych”, które można znaleźć na  
naszej stronie internetowej https://www.hesse- 
lignal.de/service/technische-beschreibungen.html.  
Nie należy uważać tej listy za kompletną lub 
aktualną. Jest ona aktualizowana w nieregularnych 
odstępach czasu.
 Dla pewności zalecamy przeprowadzenie 
własnych testów w warunkach praktycznych, 
ponieważ nasze wyniki odnoszą się tylko do 
udostępnionej nam partii kleju.
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Pielęgnacja

Powłoki firmy Hesse na szkło są bardzo trwałe i nie wymagają  

specjalnej pielęgnacji. Jednak podczas czyszczenia i pielęgnacji  

powierzchni lakierowanych należy uwzględnić ich ogólną podatność  

na zarysowania. Dlatego nie należyużywać suchych, twardych  

ściereczek lub podobnych środków.

Czyszczenie na sucho
 Normalne czyszczenie na sucho wykonuje się za pomocą miękkiej ściereczki do 
kurzu.

Czyszczenie na mokro
  Do czyszczenia i pielęgnacji na mokro należy używać odpowiednich (miękkich) 

ściereczek z mikrofibry lub skóry – zwilżyć ściereczkę wodą, wykręcić i czyścić 
lekko zwilżoną.

Środki czyszczące
  Używać tylko łagodnych środków czyszczących – zwłaszcza do lakierowa-

nej strony – i przestrzegać instrukcji producenta dotyczących stężenia środka 
czyszczącego. Agresywne środki czystości, substancje ścierne i środki do  
czyszczenia szkła (środki w sprayu zawierające alkohol) są nieodpowiednie.

 



Następujące firmy dostarczyły zdjęcia do  
tej broszury:

Colorimo®
Mochnik Sp. z o o. Sp. k.
Opole
Polska
Strony: 17, 18, 19 (na dole), 25

Ulrich Schröer Tischlerei GmbH & Co. KG
Ahlen
Deutschland
Strony: 8, 16

Erkelenz Glas GmbH
Delbrück
Deutschland
Strony: 4, 6, 10, 19 (na górze)

Uwaga: Podane informacje mają charakter doradczy i opierają się na naszej 
najlepszej wiedzy oraz starannych badaniach zgodnych z aktualnym stanem 
wiedzy. Informacje te nie powodują powstania jakichkolwiek zobowiązań praw-
nych. Proszę również zapoznać się z naszymi warunkami handlowymi. 

Stan: styczeń 2023 r.



Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm
Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com
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Hesse Lignal
inspiring you


