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HESSE GMBH

Misja
Jesteśmy idealnym partnerem dla naszych klientów z branży 
przemysłowej, rzemieślniczej i handlowej w zakresie pro-
fesjonalnych rozwiązań kształtowania powierzchni „Made in 
Germany”, ponieważ:
 ■     w centrum naszych działań stawiamy wysokojako- 

ściowe rozwiązania zorientowane na potrzeby klientów, 
a ponadto działamy elastycznie, szybko i z uwzględnie-
niem aspektów ekonomicznych,

 ■      dzięki ścisłej współpracy z odbiorcami i dostawcami-
możemy spełnić indywidualne, złożone wymagania 
klientów,

 ■      na obsługiwanych rynkach oferujemy kompleksowy 
zakres usług i dlatego nasza oferta to coś więcej niż 
tylko produkty,

 ■     nasza oferta wytycza nowe trendy w branży kształtowa-
nia powierzchni,

 ■      jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności za ludzi, 
środowisko i gospodarkę materiałową,

 ■      Hesse to rodzinne przedsiębiorstwo, którego kapitałem 
są wysokie kompetencje pracowników oraz oparte  
na zaufaniu relacje z partnerami biznesowymi.

»  Zewnętrzna i wewnętrzna  
współpraca z klientami i  
współpracownikami jest  
uregulowana przez jasny zbiór  
zasad. Konsekwentna likwidacja 
marnotrawstwa oraz wdrażanie 
metody 5S są podstawą   
dla ciągłych usprawnień 
procesowych.«
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Asortyment
 Z miejscowości Hamm na cały świat — w oparciu o
45 000 różnych receptur firma Hesse codziennie produkuje
około 100 ton lakierów i bejc. W strategicznych działaniach 
na rzecz rozwoju oferty produktowej szczególny nacisk kła-
dziemy na przyjazne dla środowiska lakiery wodne, nowocze- 
sne systemy UV i produkty ze zrównoważonych surowców.  
  Klasyczne produkty, takie jak lakiery nitrocelulozowe  
lub lakiery poliuretanowe na bazie rozpuszczalników, są 
podstawą naszego asortymentu. Zarządzanie jakością w 
firmie Hesse, certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 
9001:2008, gwarantuje niezmiennie wysoki poziom jakości.

Jakość dzięki technice
 Najnowocześniejsze linie produkcyjne to gwarancja
niezawodnej produkcji wysokojakościowych wyrobów. 
Jakość w firmie Hesse jest nieodłącznym elemente 
każdego procesu. Kontrole i oceny ze względu na 
bezpieczeństwo techniczne są wykonywane już w 
trakcie opracowywania nowych produktów lub technik 
obróbczych.
 Zespół fachowców z działu rozwoju, projektowania,
produkcji, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska 
i ppoż, a także kontroli technicznej dba o właściwą 
realizację założeń. Ciągły proces usprawnień w zakresie 
bezpieczeństwa i humanizacji miejsc pracy oraz 
kwalifikacji pracowników to najlepsza recepta na sukces.
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Powierzchnie mebli wg DIN 68861
 Ta norma niemiecka umożliwia przeprowadzenie 
klasyfikacji powierzchni na podstawie różnych 
rodzajów obciążeń, określając w ten sposób istotne 
właściwości dla jakości powłoki. Norma DIN 68861 
składa się
z następujących części: 
Część 1  Ocena odporności na chemikalia (EN 12720)
Część 2  Ocena odporności na ścieranie
Część 4  Ocena odporności na zadrapanie
Część 6  Ocena odporności na żar papierosa
Część 7  Ocena odporności na ciepło w próbie na sucho (EN 12722)
Część 8  Ocena odporności na ciepło w próbie na mokro (EN 12721)

 Dla niektórych części normy DIN 68861 od roku 1997 istnie-
ją następcze normy europejskie. Chodzi tu wyłącznie o przepisy 
kontrolne, które nie zawierają klasyfikacji i dotychczas nie zostały 
praktycznie wdrożone.
 Z tego powodu wycofane części 1, 7 i 8 normy DIN 68861 zostały
na nowo wydane w kwietniu 2001 roku i zawarto w nich regulacje
nieujęte w normach europejskich, co ponownie umożliwiło klasy-
fikację według grup obciążeń. Najczęściej stosowanym ustępem 
normy DIN 68861 jest część 1. W ramach symulacji praktycznego, 
chemicznego obciążenia gotowych do użytku powierzchni meb-
lowych, w zależności od żądanej grupy obciążeń nakłada się do 
26 materiałów kontrolnych (m.in. artykuły spożywcze, popularne 
domowe środki chemiczne, środki czyszczące) na określony czas 
na testowane powierzchnie oraz ocenia się zmiany powierzchni po 
ustalonym czasie oddziaływania. Podział grup obciążeń wygląda 
następująco: od 1A (najwyższa odporność) do 1F (najniższa odpor-
ność). Fizycznie schnące systemy lakierowe z reguły uzyskują grupę 
1C, a chemicznie utwardzane i tym samym wytrzymalsze powłoki – 
grupę 1B.

Kontrola cytotoksyczności
 Wszystkie produkty medyczne – od przyrządów 
ortopedycznych do materiału tapicerskiego na opar-
ciu w wózku inwalidzkim – muszą spełniać określone
wymagania z zakresu biozgodności. Dotyczy to także
wszelkich powierzchni drewnianych i meblowych, z którymi  
mają styczność pacjenci w szpitalu. W tym celu nasze materiały 
powłokowe są nanoszone na płytkę szklaną i zgodnie z biologicznym 
zakresem kontroli normy EN ISO 10993-1:2003 badane przez nieza-
leżny instytut kontrolny. W przypadku zgodnego z przeznaczeniem 
użytkowania produktu przewiduje się kontakt z nieuszkodzoną skórą 
w ciągu mniej niż 24 godzin. Dlatego aby ocenić biozgodność, test cy-
totoksyczności – czyli test na oddziaływanie uszkadzające komórki – 
zgodny z normą EN ISO 10993-5 (1999) uważa się za wystarczający. 
Podczas testu bada się reakcję określonych komórek – in vitro – na 
badany przedmiot.

Powłoki antybakteryjne 
 Chodzi tu o powierzchnie, które mogą mieć zasto-
sowanie wszędzie tam, gdzie wyjątkowo istotna jest
dbałość o higienę i zdrowie. Poprzez zastosowanie
cząstek srebra w lakierze uzyskuje się powłokę, która 
– po nałożeniu jako powłoka nawierzchniowa – trwale i skutecznie 
zwalcza bakterie i zarazki, nie uwalniając jednocześnie środków de-
zynfekcyjnych lub innych chemicznych substancji czynnych. Dopiero 
dzięki nanotechnologii jest możliwe wytworzenie cząstek srebra na 
tyle drobnych, aby także w bezbarwnych systemach lakierowych 
nie było możliwe ich optyczne wychwycenie. Nasza antybakteryj-
na seria produktów UNA-PUR została pomyślnie przebadana pod 
kątem działania antybakteryjnego przez niezależny instytut zgodnie 
z normą JIS Z 2801 i charakteryzuje się bardzo znaczną aktywnością 
antybakteryjną. Obecnie systemy lakierowe o działaniu antybak-
teryjnym należy zgłaszać w niemieckim Federalnym Urzędzie ds. 
Oceny Zagrożeń (BfR). W przyszłości systemy lakierowe będą nawet 
poddawane oficjalnym procedurom dopuszczającym,
zanim nastąpi ich sklasyfikowanie jako powłoka antybakteryjna.  

Kontrola odporności na kontakt z PVC
 Dla tej kontroli nie istnieje żadna wiążąca norma.
Jako metodę praktyczną stosuje się wytyczne ins-
tytutu ift Rosenheim, służące do kontroli zgodność
profili uszczelniających PVC z powłokami na drewnie.
W ramach tej metody umieszcza się powszechnie dostępne profile 
uszczelniające między wzorcowymi polakierowanymi powierzchnia-
mi na drewnie. Zestaw obciąża się i przechowuje przez 14 dni w szafie 
klimatyzacyjnej w temperaturze 50°C. Ocena zgodności następuje  
według kryteriów sklejenia, rozmiękczenia i odbarwienia.

Bezpieczeństwo zabawek
 Migracja określonych pierwiastków według  
normy DIN EN 71-3:2014-12. Ta norma europejska o
statusie normy niemieckiej określa metody badania
i wartości graniczne dla migracji toksycznych 
pierwiastków (takich jak arsen, bar, ołów, kadm, chrom, rtęć itp.) z 
powierzchni materiałów zabawek. Badaną powierzchnię poddaje się 
procesowi ekstrakcji przy użyciu rozcieńczonego kwasu, przy czym 
warunki odpowiadają pozostaniu substancji w przewodzie pokar-
mowym w razie połknięcia. Udział rozpuszczonych i tym samym 
biodostępnych pierwiastków określa się ilościowo, przeliczając na 1 
kg materiału zabawki i porównując z wartością graniczną określoną 
dla każdego pierwiastka. Tylko wówczas, gdy zostaną zachowane 
wszystkie wartości graniczne, wymagania normy DIN EN 71-3 są 
spełnione. Liczba kontrolowanych pierwiastków została znacznie 
poszerzona w normie w wersji z grudnia 2014 r. i tym samym znacz-
nie ograniczono producentom możliwości autoklasyfikacji. Teraz w 
większości przypadków wymagane jest badanie zewnętrzne.

Określenie trwałości koloru przedmiotów 
użytkowych według normy DIN 53160
 Wcześniejsza norma DIN 53160 (kontrola odpor-
ności kolorowych zabawek dziecięcych na ślinę i pot)
została wycofana w 1994 roku bez normy zastępczej. 
W październiku 2002 roku wydano nową wersję w dwóch częściach, 
rozszerzoną do przedmiotów użytkowych: DIN 53160-1: Określenie 
trwałości koloru przedmiotów użytkowych – Część 1: Badanie z uży-
ciem sztucznej śliny Metoda została opracowana w szczególności z 
myślą o takich przedmiotach użytkowych, które przeznaczone są do 
tego, aby wkładać je do ust lub wobec których można przewidzieć, że 
podczas użytkowania będą wkładane do ust lub będą mieć styczność 
z błonami śluzowymi.
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 W ramach badania następuje ustalenie, czy środki barwiące mogą
przedostać się z przedmiotów użytkowych do ust lub na błony 
śluzowe. DIN 53160-2: Określenie trwałości koloru przedmiotów 
użytkowych – Część 2: Badanie z użyciem sztucznego potu Metoda 
została opracowana w szczególności z myślą o takich przedmio-
tach użytkowych, które są przeznaczone do tego lub wobec których 
można przewidzieć, że podczas użytkowania będą mieć styczność ze 
skórą. W ramach badania następuje ustalenie, czy środki barwiące 
mogą przedostać się z przedmiotów użytkowych na skórę. Podczas 
badania sączki filtracyjne nasącza się roztworem sztucznego potu, 
na których umieszcza się badane próbki i zakrywa taśmą klejącą. Po 
dwóch godzinach czasu oddziaływania w temperaturze 37°C sączki 
filtracyjne zostają usunięte, wysuszone i sprawdzone pod kątem 
możliwych zafarbowań. Ocena odbywa się poprzez porównanie ze 
skalą szarości, przy czym intensywność zabarwienia podaje się jako 
poziom skali szarości (poziom 1 = silne zabarwienie, poziom 5 = małe 
zabarwienie).

Oznaczanie emisji formaldehydu
 Wg normy DIN EN ISO 12460-3 Metoda analizy
gazowej (norma następcza dla DIN EN 717-2; stan
01/1995). Ta norma europejska opisuje metodę
do oznaczania przyspieszonej emisji formaldehydu 
z tworzyw drzewnych. W przypadku tej metody testowaną próbkę 
umieszcza się w komorze ze zdefiniowaną temperaturą, wilgotnością 
powietrza i przepływem powietrza. Wydzielony formaldehyd z testo-
wanej próbki jest w sposób ciągły odprowadzany wraz
z powietrzem z komory do wypełnionej wodą płuczki do gazów, w
której następuje jego absorpcja, a następnie oznaczenie ilościowe. Na
podstawie stężenia, czasu pobierania próbki oraz powierzchni próbki
oblicza się emisję formaldehydu, podając wynik w miligramach na 
metr kwadratowy i godzinę. 

Wymagania wobec przedmiotów mających  
styczność z artykułami spożywczymi
 W tym przypadku odbywa się sprawdzenie, czy
polakierowane powierzchnie spełniają wymogi art. 3
rozporządzenia WE nr 1935/2004 oraz §§ 30 i 31 
niemieckiej ustawy o wyrobach spożywczych, paszach i artykułach 
pierwszej potrzeby. Zakres badania jest bardzo szeroki i specyficzny. 
Obejmuje ona zarówno badania analityczne, jak i sensoryczne oraz
weryfikuje, czy powleczone powierzchnie nie emitują substancji, 
które mogą szkodliwie oddziaływać na zdrowie człowieka lub ne-
gatywnie wpływać na zapachowe i smakowe właściwości wyrobów 
spożywczych.

Oznaczanie emisji resztkowej LZO
 Świeżo polakierowane powierzchnie drewna i 
mebli jeszcze po wyprodukowaniu emitują niewielkie 
ilości rozpuszczalników – odbywa się to ze stale ma-
lejącą intensywnością. Aby zarejestrować za pomocą
środków technicznych obecność lotnych związków organicznych 
(LZO, z ang. volatile organic compounds, VOC), umieszcza się lakie-
rowane części w znormalizowanej komorze kontrolnej i przechowuje 
w określonych warunkach (temperatura 23°C, wilgotność względna 
45%, obciążenie przestrzenne 1 m2/m3, wymiana powietrza 1/god-
zinę). Po ustawieniu stanu równowagi następuje absorpcja emitowa-
nych substancji w próbnikach i po ekstrakcji oznacza się ilościowo i 
jakościowo ich zawartość.

Rozporządzenie „Decopaint” (ChemVOCFarbV)
 Rozporządzenie w sprawie farb i lakierów zawiera-
jących rozpuszczalniki (ChemVOCFarbV) – znane
także jako rozporządzenie Decopaint – ma na celu

wdrożenie Dyrektywy UE „Decopaint” 2004/42/WE do niemieckiego 
systemu prawnego, w którym obowiązuje w ramach rozporządzenia 
w sprawie LZO (zużycie rozpuszczalników maks. 5 t/rok w Niemc-
zech). Dotyczy powłok elementów, takich jak okna, drzwi, podłogi, 
schody, boazerie ścienne i sufitowe. Meble są wyłączone z zakresu 
obowiązywania rozporządzenia „Decopaint”. To rozporządzenie w 
sprawie wprowadzania do obrotu obowiązuje od 1 stycznia 2007 
r. Wartość graniczna została obniżona z dniem 1 stycznia 2010 r. i 
od tego czasu pozostaje na niezmienionym poziomie. Hesse, jako 
producent lakierów, od stycznia 2007 r. do zastosowań w zakresie 
rozporządzenia „Decopaint” może wprowadzać na rynek tylko te 
produkty, które nie przekraczając maksymalnych poziomów zawar-
tości LZO zdefiniowanych w rozporządzeniu (LZO = rozpuszczalniki 
organiczne). Wartości graniczne obowiązują w przypadku produktów 
gotowych do użytku, tzn. dotyczą wszystkich użytych utwardzaczy, 
rozcieńczalników i dodatków. Dlatego w rozporządzeniu „Decopaint” 
zdefiniowano 12 kategorii dla produktów na bazie rozpuszczalników 
i na bazie wody. Wszystkie materiały zgodne z rozporządzeniem 
„Decopaint” muszą od 2007 r. być zaopatrzone przez producentów 
w określone informacje na etykiecie produktu. Etykieta musi być 
czytelna, wykonana w układzie poziomym i zawierać dane na temat 
obowiązujących wartości granicznych LZO dla określonej kategorii 
produktów, faktyczną maksymalną zawartość LZO w produkcie 
gotowym do użytku (łącznie z utwardzaczami, rozcieńczalnikami i 
dodatkami) oraz przynależną kategorię produktu.

Badanie reakcji na ogień polakierowanych  
powierzchni/wyrobów budowlanych
 Reakcję na ogień trudnopalnych wyrobów 
budowlanych określa się w zależności od kraju za 
pomocą różnych badań. Poszczególne badania mogą 
częściowo wykazywać znaczne różnice. Dlatego wyniki mogą być  
porównywane jedynie w wyjątkowych przypadkach. 
Niemcy:   Reakcja na ogień materiałów i wyrobów  

budowlanych wg normy DIN 4102: Test  
w tunelu ogniowym;  B 1 = trudnopalność

Francja:    Reakcja na ogień materiałów i wyrobów  
budowlanych wg normy NFP 92503 M1

Anglia:   Fire Safety wg normy British Standard BS 476
Europa:    Reakcja na ogień materiałów i wyrobów  

budowlanych wg normy EN 13501-1:
Tutaj kategorie „C” i „B” odpowiadają wynikowi „B1” wg normy  
DIN 4102!

Reakcja na ogień wg rezolucji MOM A.653(16)
 Według dyrektywy europejskiej 96/98/WE w
sprawie wyposażenia statków niezbędne jest badanie
i dopuszczenie wyposażenia statków w celu 
spełnienia wymogów międzynarodowej konwencji 
w sprawie ochrony życia ludzkiego na morzu (SOLAS 74). Dotyczy 
to także środków powłokowych dla montowanego na stałe wypo-
sażenia wewnętrznego, przy czym trudnopalność powłok należy 
wykazać zgodnie z kryteriami rezolucji MOM A.653(16). Dopiero po 
przedłożeniu pozytywnego raportu z badań i audycie zakładowych 
procesów produkcyjnych (certyfikat QS) akredytowana jednostka 
notyfikowana wystawi świadectwo badania typu WE dla danego 
materiału powłokowego. Dopuszczenie obowiązuje na obszarze Unii 
Europejskiej w połączeniu z deklaracją zgodności i odniesieniem do 
certyfikatu QS.

Wskazówka: Opis norm wykonano częściowo w oparciu o lub z  
wykorzystaniem informacji firmy Beuth na stronie www.beuth.de.

Wyszczególnione normy DIN i EN można nabyć w wydawnictwie 
Beuth w Berlinie. 
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MAŁA FABRYKA LAKIERU

Paint Express Color Center
 Szukasz kompetentnego partnera z zakresu przygotowania kolorowych materiałów i indywi-
dualnej, barwnej aranżacji powierzchni mebli lub wykańczania wnętrz? Partnera, który kreatywnie 
doradzi, określi odcienie barw, profesjonalnie przygotuje niuanse kolorystyczne i szybko dostar-
czy potrzebne produkty? System Paint Express Color Center przygotowuje na podstawie 20 000 
receptur prawie nieograniczoną ilość odcieni barw dobieranych z najróżniejszych kart kolorów. Za 
jego pomocą można przygotować żądany odcień zgodnie z indywidualnymi wymaganiami!

HESSE / O FIRMIE

»  Podczas mieszania lakierów liczy się dokładność, 
szybkość oraz prosta obsługa. Wszystkie te czyn-
niki zostały uwzględnione w naszych urządzeniach 
mieszalnikowych i konfiguracjach mieszania. «
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Paint Express Colorimetry:
 Kolorymetr Hesse umożliwia przy użyciu jednego programu wykonanie  pomiaru, 
recepturowania i dozowania dla systemów kryjących dowolnego  rodzaju. Wyjątkową 
właściwością jest obecnie możliwość kolorymetrycznego definiowania i recepturowania 
odcieni bejc  i lazur. W przypadku kolorymetru Hesse  chodzi o przenośny kolorymetr  
spektralny.  Za jego pomocą można wykonać pomiar barwy  na różnych podłożach,  
w tym także na drewnie.  Przenośne urządzenie do kolorymetrii  niezawodnie określi 
parametry barwy, także w  przypadku elementów  zamocowanych na stałe. 

»   Powtarzalność kolorów jest  
gwarantowana przez najnowsze 
rozwiązania techniczne zastosowa-
ne w instalacjach mieszalnikowych 
oraz przez dopracowane oprogramo-
wanie.  Teraz Twój dystrybutor   
w dowolnym momencie dostarczy 
każdy odcień w żądanej ilości.«

 Mieszanie naszych lakierów barwnych odbywa się  
w sposób sprawdzony za pomocą zestawu mieszającego  
Paint Express Flexi Mix w postaci klasycznego procesu 
„lakier-do-lakieru”. 
 
Jeszcze prostszym sposobem jest zastosowanie  
naszego całkowicie automatycznego urządzenia do  
mieszania past Paint Express Profi Mix:
■  Precyzja dozowania
■  Szybkie przygotowanie
■  Powtarzalność kolorów w każdym momencie
■  Dostępność niemal wszystkich odcieni
■  Materiały kryjące lub lazurujące

Mała fabryka lakieru pozwala na przygotowanie  
szerokiego zakresu produktów:
■  FANTASTIC-COLOR w różnych stopniach połysku 
■  UNA-Color w różnych stopniach połysku
■  UNA-Color, odporność na reakcję z biżuterią
■  UNA-Color do nanoszenia pędzlem
■   Lakier PUR ze strukturą perłową grubą, średnią,  

drobną, bardzo drobną
■  Lakier PUR ze strukturą z wytłoczeniami
■  Barwne lakiery PUR na szkło
■  Lakiery PUR metaliczne
■  Lakiery PUR metaliczne na szkło
■  HYDRO-UV FABULAC

Dodatkowo za pomocą urządzenia do  mieszania past  
Paint Express Profi Mix można przygotować  
następujące materiały:

■  PUR-Brillant Color, wysoki połysk
■  Lakier barwny RSB reaktywny dwuskładnikowy
■  HYDRO PRO-Color, jedwabisty mat
■  HYDRO PRO-Color, mat
■  HYDRO PRO-Color, struktura perłowa
■  HYDRO-PUR Color, jedwabisty mat
■  HYDRO-PUR Color, mat
■  HYDRO-PUR struktura perłowa średnia
■  Lakier HYDRO-PUR na szkło

Paint Express Stain Mix:
 Za pomocą naszego systemu do mieszania bejc można
nie tylko wytworzyć niemal wszystkie odcienie standar-
dowych bejc Hesse, np. z kart wzorcowych bejc, ale także 
przygotować odcienie z innych zestawów kolorów.
 Wszystkie koncentraty barwników i pigmentów, dodatki
oraz środki wiążące, które są niezbędne do produkcji tych
bejc we własnym zakresie, są ujęte w asortymencie pod-
stawowym. Za pomocą systemu Paint Express Stain Mix 
System Twój dystrybutor szybko i niezawodnie dostarczy 
szeroki asortyment bejc dopasowany do używanego drewna  
surowego.

Mała fabryka lakieru pozwala na przygotowanie  
szerokiego zakresu produktów:
■  Bejce do szlachetnych gatunków drewna
■  Bejce do gruntowania
■  Bejce barwne
■  Bejce PICEA pozytywowe
■  Bejce połyskowe
■  Bejce rustykalne Hydro
■  Bejce do parkietów
■  Bejce rozpuszczalnikowe

Ponadto, można mieszać różne kolory oleju z karty olejowej 
Hesse. Różnorodność kolorów jest tu również nieograniczo-
na dzięki pośrednim odcieniom barw.
■  NATURAL COLOR OIL
■  COLOR SOLID OIL
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Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071

■  Bardzo dobra rozlewność, podobna do lakierów barwnych

■  Doskonała stabilność na pionowych powierzchniach

■  Szybkie schnięcie i gotowość do sztaplowania

■  Bardzo dobra szlifowalność maszynowa i ręczna

FANTASTIC-FILL to bardzo dobrze wypełniający podkład 
izolujący PUR na bazie akrylanu, o znakomitej gładkości  
powierzchni, który optymalizuje parametry szlifowalno- 
ści i jednocześnie skraca czas szlifowania. Tiksotropowe  
ustawienie ułatwia aplikację na krawędziach i pionowych 
elementach, jednocześnie nie pogarszając rozlewności  
na powierzchniach poziomych. Już po krótkim suszeniu  
powierzchnię wypełnioną materiałem FANTASTIC-FILL  
można lakierować na drugiej stronie i bez problemu  
składować na wózkach etażowych. FANTASTIC-FILL  
opracowano z myślą o zorientowanym na proces szlifowaniu 
ręcznym i maszynowym do postaci proszku.

Obszar zastosowania
FANTASTC-FILL można stosować w pełnym zakresie  
wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i  
łazienkach oraz we wnętrzach statków. W zależności od 
 zastosowania materiał FANTASTIC- FILL można używać w 
różnych wariantach utwardzenia.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, kuchnia i łazienka, meble, wykończenie  
wnętrz statków, Zastosowania specjalne

Numer zamówienia   
Biały  DP 4755-9343
Czarny DP 4755-9005
Wielkość pojemnika   7 kg, 25 kg

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA



9

Hesse FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071

■  Do 60 % więcej naniesionego materiału na powierzchniach 

pionowych w porównaniu z tradycyjnymi lakierami barwnymi PUR

■  O 40 % wyższa zdolność krycia dla wszystkich barw i do 25 % wyższa  

zawartość ciał stałych w porównaniu z lakierem UNA-COLOR

■  Możliwość bezpośredniej aplikacji na obrzeżach MDF

■  Dobra odporność na reakcję z biżuterią, dzięki czemu w wielu przypadkach 

można zrezygnować z przezroczystego pokrycia nawierzchniowego

FANTASTIC-COLOR to odporny na światło i bardzo wyważony 
dwuskładnikowy lakier barwny, o znakomitej zdolności krycia 
i krótkim czasie schnięcia. Produkt na bazie akrylanu cechuje  
się wyjątkową stabilnością na pionowych powierzchniach i  
doskonałą rozlewnością na poziomych powierzchniach.  
FANTASTIC-COLOR nadaje się do lakierowania końcowego  
i dlatego jest odpowiednim lakierem barwnym do bardzo  
wymagających i wysokojakościowych powierzchni barwnych  
o znakomitych właściwościach dotykowych i odporności na  
kontakt z biżuterią. Ponadto możliwa jest bezpośrednia  
aplikacja FANTASTIC-COLOR na szlifowanych surowych  
krawędziach i powierzchniach MDF.

Obszar zastosowania
FANTASTIC-COLOR jest lakierem barwnym spełniającym  
najwyższe wymagania we wszystkich istotnych kategoriach 
właściwości produktu i można go stosować w pełnym zakresie  
wykończenia wnętrz, do kuchni i łazienek oraz do wnętrz  
statków.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, kuchnia i łazienka, meble, zastosowania 
specjalne

Numer zamówienia   DB 48885-(barwa) 
Stopień połysku jedwabisty mat
Wielkość pojemnika  1 l, 5 l, 25 l

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
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Hesse FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(połysk)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071

FANTASTIC-CLEAR to odporny na światło, przezroczysty lakier 
warstwowy na bazie akrylu. Dzięki wszechstronnym możliwoś-
ciom aplikacji i prostej obróbce FANTASTIC-CLEAR znakomicie 
sprawdza się jako lakier warstwowy na wszystkich popularnych 
gatunkach drewna i jednocześnie jako doskonały lakier koń-
cowy na materiale FANTASTIC-COLOR. Ze względu na bardzo 
dobrą przyczepność FANTASTIC-CLEAR można także stosować  
na wybielanych gatunkach drewna. Dzięki dobrej stabilności  
na pionowych powierzchniach ryzyko powstawania zacieków 
zostaje znacznie zredukowane

Obszar zastosowania
FANTASTIC-CLEAR można stosować w pełnym zakresie  
wyposażenia sklepów/wnętrz, w tym także w kuchni i  
łazience. Utwardzenie można dostosować odpowiednio 
do obiektu lub procesu. Szczegółowe informacje na ten te-
mat znajdują się w punkcie „Wskazówki dotyczące sposobu  
użycia” w niniejszej informacji technicznej. FANTASTIC- 
CLEAR jako lakier nawierzchniowy w barwnej strukturze  
całkowitej jest idealnie dostosowany do FANTASTIC-FILL i 
FANTASTIC-COLOR.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, kuchnia i łazienka, meble, wykończenie
wnętrz statków, zastosowania specjalne  

Numer zamówienia   
tępy mat DE 48770
matowy DE 48772
jedwabisty mat DE 48774
jedwabisty połysk DE 48777
Wielkość pojemnika  1 l, 5 l, 25 l

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

■   Uniwersalne możliwości stosowania, również do intensywnie  

użytkowanych obszarów

■   Bardzo dobra przyczepność na krytycznym i wybielanym drewnie 

■   Prosta obróbka na pionowych powierzchniach
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Hesse FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT DE 48770-0
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071

FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT to odporny na światło, prze- 
zroczysty i bardzo matowy lakier warstwowy na bazie akrylowej. 
Dzięki wszechstronnym możliwościom aplikacji na wszystkich 
popularnych gatunkach drewna i nieskomplikowanej obróbce 
materiał FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT znakomicie sprawdza 
się jako lakier warstwowy lub wykończeniowy na podkładach 
Hesse PUR. Idealnie dopasowany produkt w kombinacji jako  
ultra-matowy lakier wykończeniowy na materiale FANTASTIC- 
COLOR z nadzwyczajnymi, aksamitno-miękkimi właściwościa-
mi dotykowymi powierzchni. Zastosowanie FANTASTIC-CLEAR 
ULTRAMATT jest również możliwe na wybielonych gatunkach 
drewna.

Obszar zastosowania
FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT to wysokowartościowy lakier 
PUR do pełnego zakresu wyposażenia wnętrz/sklepów, łącznie 
z powłokami lakierniczymi w kuchniach i łazienkach.

Grupy docelowe
Meble, wykończenie wnętrz statków, zastosowania specjalne

Numer zamówienia   
tępy mat DE 48770-0 
Połysk 60 ° (Gloss) 0 - 3 
Wielkość pojemnika   1 l, 5 l, 25 l

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

■  Ultramat < 3 % gloss

■  Wrażenia dotykowe aksamitnej miękkości

■  Uniwersalne możliwości stosowania, również do intensywnie  użytkowanych obszarów

■  Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna, z możliwością użycia na wybielanych  

gatunkach drewna
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Hesse Lakier HYDRO TOP-SIEGEL HE 6509x(połysk)

Hesse HYDRO TOP-SIEGEL to odporny na światło i be-
zbarwny 1-składnikowy lakier warstwowy o bardzo  
dobrej odporności chemicznej i mechanicznej oraz o dobrej  
szlifowalności. Produkt ma szeroki zakres zastosowań i  
nadaje się zarówno do gruntowania, jak i do lakierowania  
końcowego powłok o porach od otwartych do zamkniętych,  
np. w celu uzyskania nie-skrzypiących powłok schodowych.  
Materiał HYDRO TOP-SIEGEL nadaje się także do lakierowania  
zabawek dla dzieci zgodnie z normą DIN EN 71-3 i ze  
względu na bardzo niską zawartość LZO jest także odpowiedni 
do projektów „Green Building”.

Obszar zastosowania
Do całego wyposażenia wnętrz i do powlekania mebli, do  
schodów i poręczy, na różnych rodzajach drewna.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, meble, zastosowania specjalne, drzwi,  
schody

■  Zawartość rozpuszczalnika < 3 %, dlatego nadaje się  

także do obiektów typu „Green Building”.

■ Odporność na poślizg R 10 według normy DIN 51130

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Numer zamówienia    Połysk 60° (Gloss)
matowy HE 65093  13 - 17
jedwabisty mat HE 65094  18 - 23
jedwabisty połysk HE 65096  30 -39
Wielkość pojemnika  5 l, 25 l
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Hesse HYDRO-PUR MATO HDU 54200
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 HYDRO Utwardzacz HDR 5086

Ten światłotrwały HYDRO-PUR MATO charakteryzuje  
się elegancką i równomiernie matową powierzchnią, w parze  
z doskonałą odpornością na zarysowania. Stworzone  
powierzchnie mają doskonałą odporność na chemikalia i  
naprężenia mechaniczne. Zwłaszcza właściwości dotykowe  
Soft-touch sprawiają, że ten innowacyjny system 2K HYDRO  
jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o trwałe i wysokiej  
jakości powierzchnie. Jeżeli, pomimo bardzo odpornej  
powierzchni dojdzie do uszkodzenia lakierowanej powłoki  
wskutek uderzenia lub zadrapania, można go zniwelować  
poprzez proste wycieranie wilgotną szmatką.

Obszar zastosowania
Jako wysokiej jakości, matowa i wytrzymała powłoka końco- 
wa na odpowiednie środki gruntujące i lakiery na całej po- 
wierzchni mebli i wyposażenie wnętrza; do mebli bezbarwnych,  
bejcowanych lub kolorowych powierzchni lakierowych. Również  
do malowania mechanicznego, nadaje się do powierzchni nara- 
żonych na duże obciążenia.

Grupy docelowe
Wyposażenie wnętrz, meble, specjalne zastosowania, drzwi

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

■  tępy, matowy wygląd powierzchni

■  Soft Feeling

■  doskonała odporność na zarysowania

■  „Efekt samouzdrowienia“ 

Numer zamówienia   
tępy mat  HDU 54200 
Wielkość pojemnika   1 l, 5 l, 25 l
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Hesse HYDRO Wypełniacz pigmentowany HP 6645-9343

1- składnikowy  podkład izolujący jest ustawiony tiksotropowo  
i ma działanie wypełniające. Sprawdza się idealnie jako podkład  
wypełniający do powłok lakierniczych z zamkniętymi porami,  
zapewniając dobrą stabilność na pionowych powierzchniach.  
Podkład izolujący na bazie wody jest szlifowalny maszynowo  
i oprócz lakierów barwnych HYDRO można go lakierować  
także lakierami barwnymi NC lub PUR. HYDRO PRO-COLOR  
HP 6645-9343 w połączeniu z HB 65285-(barwa) jest  
sklasyfikowany jako trudnopalny według normy DIN 4102 B1,  
a także certyfikowany według regulacji ”Dubai Green Building“ i 
sklasyfikowany wg normy DIN EN 13501-1.

Obszar zastosowania
Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz mieszkalnych, do  
różnyh rodzajów drewna, folii podkładowych lub płyt MDF,  
także do krawędzi płyt MDF. Do powierzchni mebli w pełnym  
zakresie wykańczania wnętrz; do schodów, drzwi, listw itp.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, meble, zastosowania specjalne, drzwi,  
schody

■  dobre właściwości wypełniające

■ tiksotropowy

Numer zamówienia    
Biały HP 6645-9343  
Wielkość pojemnika  5 kg, 25 kg

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
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Hesse Lakier HYDRO PRO-COLOR HB 6528x(połysk)-(barwa)

HYDRO PRO-COLOR wyróżnia się eleganckim wyglądem  
powierzchni, która wykazuje dobrą trwałość i odporność na 
zadrapania. Odporny na światło 1-składnikowy lakier barwny 
zapewnia także dużą zdolność krycia. Produkt jest odpowiedni 
do gruntowania i lakierowania końcowego w szerokim zakresie 
zastosowań. Ze względu na niską zawartość rozpuszczalnika 
ten produkt nadaje się także do projektów „Green Building” i jest  
dodatkowo sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN 13501-1  
jako trudnopalny.

Obszar zastosowania
Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz w obszarze miesz-
kalnym na odpowiednich rodzajach drewna, wypełniaczach  
pigmentowych, podkładach i foliach podkładowych po  
odpowiednim przeszlifowaniu. Do powierzchni mebli w peł-
nym zakresie wykańczania wnętrz; do schodów, drzwi, listw  
itp. Po dodaniu środka sieciującego HYDRO Vernetzer nadaje się 
także do lakierowania dekoracyjnych powierzchni szklanych.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, meble, zastosowania specjalne, schody

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

■   Zawartość rozpuszczalnika < 3 %, dlatego nadaje 
się także do obiektów typu „Green Building”

■  Dobre właściwości kryjące

■  Zastosowanie jako lakier na szkło (3 % HDR 5002)

■  trudno zapalny wg DIN 4102 B1

■  Reakcja na ogień wg DIN EN 13501-1

Numer zamówienia    
jedwabisty mat  Czarny HB 65285-9005 
jedwabisty mat  Biały HB 65285-9010 
Połysk 60° (Gloss) 24 - 29
Wielkość pojemnika  1 l, 5 l, 25 l

NOWA FORMUŁA!
Zwiększona odporność na zarysowania,  
Szybsze suszenie i sztaplowanie.
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Mieszanina olejów naturalnych High Solid o bardzo niskiej  
zawartości rozpuszczalnika i o łagodnym zapachu, bardzo 
odporna na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Do niskoe-
misyjnej obróbki ekskluzywnych powierzchni drewnianych o  
obciążeniu od normalnego do silnego, we wnętrzach. Prosta  
obróbka, szybkie schnięcie oraz brak sykatyw zawierających  
kobalt lub ołów. Opcjonalna możliwość utwardzenia dla  
jeszcze szybszego schnięcia i jeszcze wyższej odporności.  
Jedna- lub dwukrotna aplikacja za pomocą szpachelki, wałka  
lub szmatki z późniejszym wcieraniem i zdejmowaniem  
nadmiaru. Materiał NATURAL-SOLID-OIL jest tak wydajny,  
że drewno jest efektywnie zabezpieczone już po jednokrotnej 
aplikacji utwardzonego oleju.

Obszar zastosowania
Do parkietów i powłok na meblach; do powierzchni drewnianych
we wnętrzach, takich jak meble domowe, meble w sypialniach, 
meble dziecięce oraz boazerie i okładziny sufitowe.Nadaje się do 
lakierowanie zabawek dziecięcych. Certyfikacja IMO, oznacza-
jąca możliwość lakierowania wnętrz statków

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, meble, parkiet ręcznie, zastosowania 
specjalne, drzwi, schody, wykończenie wnętrz statków

■  szybkoschnący olej naturalny

■  o małej zawartości rozpuszczalnika, dlatego ma przyjemny zapach 

■ Działanie antybakteryjne zgodnie z normą ISO 22196:2007

Numer zamówienia   GE 11254  
Wielkość pojemnika  1 l, 2,5 l, 5 l, 25 l

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Proterra NATURAL-SOLID-OIL GE 11254
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Hesse COLOR-SOLID-OIL GB 1125x(połysk)-(barwa)

Barwny olej naturalny HIGH-SOLID o bardzo niskiej zawarto- 
ści rozpuszczalnika i o łagodnym zapachu, bardzo odporny na  
obciążenia mechaniczne i chemiczne. Do barwnej obróbki  
ekskluzywnych powierzchni drewnianych o obciążeniu od  
normalnego do silnego, we wnętrzach. Prosta obróbka, szybkie  
schnięcie oraz brak sykatyw zawierających kobalt lub ołów.  
Opcjonalna możliwość utwardzenia dla jeszcze szybszego 
schnięcia i jeszcze wyższej odporności. Jedna- lub dwukrotna 
aplikacja za pomocą szpachelki, wałka lub szmatki z późniejszym 
wcieraniem i zdejmowaniem nadmiaru.

Obszar zastosowania
Powierzchnie mebli i parkietów oraz stopni schodowych, o za-
kresie obciążenia od normalnego do wysokiego, w obszarach 
wewnętrznych. Certyfikacja IMO, oznaczająca możliwość lakie-
rowania wnętrz statków

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, meble, zastosowania specjalne, drzwi,  
wykończenie wnętrz statków

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

■  szybkoschnący olej naturalny

■  o małej zawartości rozpuszczalnika, dlatego 
przyjemny zapach

■ dobra odporność chemiczna

Numer zamówienia   GB 11252-Farbton 
Wielkość pojemnika  1 l, 2,5 l, 25 l

Pudełko prezentacyjne z 21 wybranymi  
ekskluzywnymi kolorami z serii COLOR-SOLID-OIL.
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Szybkoschnąca, niezawierająca butanonoksymu mieszanina 
olejów naturalnych, połączona z żywicami alkidowymi wzboga-
conymi naturalnymi olejami. Specjalne, innowacyjne sykatywy 
niepodlegające obowiązkowi oznakowania sprawiają, że olej 
schnie błyskawicznie. Starannie dobrane, niezawierające aro-
matów rozpuszczalniki są stosowane również w branży kosme-
tycznej. Materiał jest zgodny z dyrektywą Decopaint i wyróżnia 
się znakomitą rozlewnością, wspaniałym zwilżeniem porów oraz 
przyjemnymi właściwościami optycznymi i dotykowymi. W za-
leżności od gramatury powłoki można uzyskać otwartoporowe i 
oddychające lub silnie wypełnione powierzchnie o bardzo dobrej 
odporności mechanicznej i chemicznej. Błyskawiczne schnięcie 
zapewnia zauważalną oszczędność czasu podczas produkcji.  
Ponieważ materiał można także suszyć w sposób wymuszony, 
wytwarzane powierzchnie już po kilku minutach można składo-
wać w stosie lub dalej obrabiać. Typowe dla powłok olejowych
docieranie maszynowe i późniejsze zdejmowanie nadmiaru nie 
jest konieczne w przypadku tego produktu. SPEEDCARE-OIL  
urzeka równomiernie matową optyką oraz dobrą akcentacją 
rysunku drewna i przezroczystością.

Obszar zastosowania
Jako powłoka gruntująca i kryjąca, do powierzchni zarówno  
otwartoporowych i oddychających, jak i powleczonych  
wypełniająco, o obciążeniu od normalnego do mocnego. Także 
do schodów i poręczy.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, meble, schody, zastosowania specjalne

■  bardzo szybkie schnięcie

■  suszenie wymuszone; możliwość sztaplowania  
lub dalszej obróbki w ciągu 15 minut

Numer zamówienia   
matowy OE 52872  
Wielkość pojemnika   2,5 l, 5l, 25 l

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Hesse SPEEDCARE-OIL OE 52872
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Niezawierająca kobaltu ani butanonoksymu mieszanina z  
naturalnych olejów i naturalnych wosków, połączona  
z żywicami alkidowymi uszlachetnionymi naturalnym olejem. 
Ten szybkoschnący, wolny od aromatów olej zawiera śro-
dek chroniący przed działaniem światła i zdecydowanie dłużej  
chroni przed zmianami koloru niż porównywalne oleje. Bardzo 
dobrze wnika w drewno i dzięki temu zachowuje otwarte pory 
oraz funkcję oddychania drewnianej powierzchni. Powierzchnia 
pozostaje antystatyczna i wygląda tak, jakby była bez powłoki. 
Jest jednak odporna na ścieranie i wykazuje właściwości hydro-
fobowe – w ten sposób jest nie tylko lepiej chroniona, ale także
bardziej trwała niż powierzchnia surowego drewna. Również 
czyszczenie powierzchni jest przez to ułatwione, a powierzchnie 
z prawdziwego drewna dłużej zachowują swój indywidualny i 
ekskluzywny charakter. Dzięki innowacyjnej recepturze materiał 
INVIPRO-OIL jest zgodny z dyrektywą Decopaint i nie jest skla-
syfikowany według obecnie obowiązującego rozporządzenia 
GHS/CLP.

Obszar zastosowania
W całym obszarze mieszkalnym jako olej z efektem drewna  
naturalnego, na powierzchniach obciążanych użytkowaniem w 
stopniu od normalnego do średniego; głównie na jasnych ga-
tunkach drewna.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, meble, zastosowania specjalne

■   Efekt naturalnego drewna – powierzchnia wygląda, 
jakby nie miała powłoki

Numer zamówienia   OE 52860 
Wielkość pojemnika  1 l, 2,5 l, 25 l

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Hesse INVIPRO-OIL OE 52860
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Hesse CREATIVE-METALLIC DB 46555-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070

Za pomocą lakieru barwnego Hesse CREATIVE-METALLIC  
można uzyskać unikalne dekoracje w wyposażeniu 
wnętrz, na meblach oraz drzwiach. Stwórz najpiękniejsze 
efekty dekoracyjne, stosując strukturę metaliczną od drobnej  
do grubej, a także srebrny, miedziany i złoty odcień aż po  
nowoczesne, barwne efekty metallic. We wzorniku barw  
CREATIVE-METALLIC przedstawiono 112 różnych odcieni, które 
prezentują wszechstronność tego systemu. Naturalnie, lakiery 
tej serii można mieszać ze sobą, co pozostawia niemal nieogra-
niczony zakres możliwości twórczych.

Obszar zastosowania
Ten szybkoschnący system lakierniczy został opracowany w  
szczególności z myślą o wyposażeniu wnętrz i zabudowie 
sklepów. Kolejne możliwe zastosowanie to lakierowanie mebli 
i drzwi. Za pomocą tego samego lakieru można także powlekać 
szkło do celów dekoracyjnych, stosowane jako elementy takie 
jak szklane drzwi lub parawany prysznicowe, a także jako części 
meblowe ze szkła.

Grupy docelowe
Szkło, wykończenie wnętrz, kuchnia i łazienka, meble, drzwi

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

■  Zastosowanie na tworzywach drzewnych i szkle

■ Dostępne są wzorniki z 112 barwami do konsultacji z klientami

Numer zamówienia    
jedwabisty mat COPPER DB 46555-CU01 
jedwabisty mat GOLD DB 46555-GD01 
jedwabisty mat SILVER COARSE DB 46555-MC01 
jedwabisty mat SILVER FINE DB 46555-MF01
jedwabisty mat SILVER MEDIUM DB 46555-MM01 
Połysk 60° (Gloss) 24 - 29
Wielkość pojemnika  5 l, 25 l
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Te sytuacje zna niemal kazdy sprzedawca: podczas rozmowy
z klientem pojawia sie potrzeba wyszukania odcienia według
wzorca. Na przykład klient zyczy sobie, aby dany element był
polakierowany w kolorze jego tapety. Wyszukanie odpow-
iedniego odcienia wsród wielu dostepnych jest dosc trudnym 
zadaniem. Dlatego firma Hesse, specjalizujaca sie w wysoko-
jakosciowych powłokach, oferuje teraz bardzo poreczny i in-
teligentny kolorymetr COLOR READER. Zmiesci sie w kazdej 
dłoni i kieszeni. Urzadzenie przeprowadza pomiar na wzor-
niku, a nastepnie przesyła dane za posrednictwem interfejsu 
Bluetooth do aplikacji na smartfonie z systemem Android lub 
iOS. Aplikacja przeszukuje baze danych Hesse, zawierajaca 

obecnie ok. 5000 odcieni, i wyswietla najlepiej dopasowane 
odcienie, podajac równiez numer artykułu Hesse. Oprócz tego
aplikacja udostepnia historie pomiarów oraz mozliwosc zdefi-
niowania struktury folderów.

Hesse ColorWriter
COLOR READER, który potrafi odczytywać tony kolorów, 
został dołączony przez ColorWriter jako nowa aplikacja  
Hesse App. Aplikacja ta zastępuje dotychczas często  
używany wzornik lazur.. Za pomocą kamery smartfonu 
po prostu fotografujemy drewno, które ma być barwione.  
W następnym kroku zdjęcie jest dopasowywane do  
oryginału. Następnie można wybrać filtry kolorowe. Filtry 
kolorowe są takie same jak te stosowane dotychczas we 
wzorniku lakieru lazurujacego. Zdjęcie jest w ten sposób  
kolorowane i może być następnie zapisane w bibliotece.  
Z tej biblioteki jest udokumentowana odpowiednia receptura 
koncentratów barwnych. Zarówno rozpuszczalnikowe jak i 
wodne koncentraty farb lazurujacych mogą być stosowane 
jako podstawa do barwienia.  

■  Wyszukiwanie odcienia w ciagu 1 sekundy

■   Oszczedność czasu o ponad 90% w porównaniu 
z tradycyjnym wyszukiwaniem za pomoca

■  kart wzornikowych. Baza danych zawierajaca 
ok. 5000 odcieni kolekcji RAL Classic,  
RAL Design, NCS S

COLOR READER Hesse
Inteligentny kolorymetr reczny

Dalsze informacje na stronie 
Strona Hessego:
www.hesse-lignal.de > 
Aktualności Alternatywa
bezpośrednio przez ten kod QR
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NOTY
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Wyłączenie odpowiedzialności

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wied-
zy technicznej i przepisów prawa. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w In-
ternecie na stronie www.hesse-lignal.de lub prosimy skonsultować się z Państwa 
opiekunem klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze 
i starannych badaniach według zasad techniki. Informacje te nie mają charakte-
ru prawnie wiążącego. Oprócz tego zachęcamy do zapoznania się z naszymi wa-
runkami handlowymi. Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE)  
nr 1907/2006 zostanie udostępniona.

Stan: 12.2020
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