
Po prostu fantastyczne 
i fantastycznie proste!
Produkty serii FANTASTIC dla niemal każdej powierzchni.

•  Jeden utwardzacz i jeden rozcieńczalnik 
dla wszystkich lakierów

•  Trudnopalność zgodnie z 
normą EN 13501-1

• Proste zastosowanie



Rodzina FANTASTIC jest już w komplecie!
Teraz możesz spełniać oczekiwania klientów w prosty sposób, przy 
niewielkim nakładzie pracy! Stosując produkty serii FANTASTIC, Twoja 
firma będzie znakomicie przygotowana do najróżniejszych zastosowań. 
Nowy, naturalnomatowy efekt surowego drewna produktu FANTASTIC-
NATURA dopełnił oferowany asortyment. Naszą największą zaletą jest to, 
że wszystkie lakiery można łatwo i niezawodnie obrabiać przy użyciu tego 
samego utwardzacza (DR 4071) i tego samego rozcieńczalnika (DV 4900). 
Dzięki temu można znacznie zredukować wymagane zapasy magazynowe, 
jednocześnie uzyskując nieskazitelne rezultaty.



Nośnik 1. aplikacja 2. aplikacja 3. aplikacja 4. aplikacja

Naturalny matowy efekt 
drewna naturalnego

Np. dąb FANTASTIC-NATURA FANTASTIC-NATURA

Niewielkie akcentowanie 
struktury drewna 
od ultramatu do 
jedwabistego połysku

Np. dąb FANTASTIC-NATURA FANTASTIC-NATURA FANTASTIC-CLEAR 
lub 
FANTASTIC-CLEAR 
ultramat

Bezpośrednie nakładanie 
z użyciem lakieru barwnego, 
foliowanej płyty z surowymi 
krawędziami

Foliowana 
płyta MDF

FANTASTIC-COLOR FANTASTIC-COLOR

Klasyczna struktura powłoki 
lakieru barwnego na surowej 
płycie MDF

Surowa płyta 
MDF

FANTASTIC-FILL FANTASTIC-FILL FANTASTIC-COLOR

Struktura powłoki lakieru 
barwnego w jakości premium 
na foliowanej płycie MDF 
z surowymi krawędziami i 
przezroczystą końcową
powłoką lakierniczą

Foliowana 
płyta MDF

FANTASTIC-FILL FANTASTIC-FILL FANTASTIC-COLOR FANTASTIC-CLEAR  
lub 
FANTASTIC-CLEAR 
ultramat

Otwartoporowa powłoka
z lakieru barwnego na  
drewnie naturalnym

np. jesion FANTASTIC-COLOR FANTASTIC-COLOR

Przezroczysta powłoka 
lakiernicza na drewnie  
naturalnym

np. wiśnia FANTASTIC-CLEAR 
lub 
FANTASTIC-CLEAR 
ultramat

FANTASTIC-CLEAR 
lub 
FANTASTIC-CLEAR 
ultramat

Przezroczysta powłoka 
lakiernicza na bejcowanym 
materiale nośnym

np. orzech 
bejcowany

FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR 
lub 
FANTASTIC-CLEAR 
ultramat

Przezroczysta powłoka 
lakiernicza na wybielonym 
materiale nośnym

np. klon 
wybielany

FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR 
lub 
FANTASTIC-CLEAR 
ultramat

Powłoka z lakieru 
lazurującego na drewnie 
naturalnym

np. buk FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR  
+ barwienie za 
pomocą  
FANTASTIC-COLOR

FANTASTIC-CLEAR  
+ barwienie za 
pomocą  
FANTASTIC-COLOR

Za pomocą produktów serii FANTASTIC można 
spełnić niemal wszystkie wymagania dotyczące 
powłok stosowanych w wyposażeniu wnętrz.



Przegląd produktów serii FANTASTIC

FANTASTIC-FILL 
Wypełniacz izolujący PUR o maksymalnej zdolności 
wypełniania i imponującej gładkości powierzchni. 
Optymalizuje i skraca czasy szlifowania i obróbki. 

• Nakład prac szlifierskich mniejszy o 20 % 
• Możliwość szlifowania już po 2 godzinach 
• Tiksotropia przyjazna w obróbce 
• Możliwość obróbki w ciągu 8 godzin 

DP 4755-9343 

Wielkości pojemników 7 kg, 25 kg

FANTASTIC-COLOR 
Odporny na światło i prosty w obróbce lakier barwny 
PUR 2K. Już w ramach jednego etapu roboczego 
można uzyskać wymaganą zdolność krycia. 

•  Znakomite krycie w ciągu zaledwie jednego etapu 
roboczego 

• Doskonała stabilność na pionowych powierzchniach
•  Szlifowanie międzywarstwowe lakieru już po 2 godzinach
•  Możliwość bezpośredniego powlekania surowych płyt 

MDF

mat DB 48882-(barwa) 

jedwabisty mat DB 48885-(barwa)

jedwabisty połysk DB 48887-(barwa)

Wielkości pojemników 1 l, 5 l, 25 l

FANTASTIC-CLEAR 
Odporny na światło, przezroczysty lakier PUR. 
Znakomicie sprawdza się jako lakier warstwowy na 
wszystkich popularnych gatunkach drewna. Dosko-
nały lakier końcowy na FANTASTIC-COLOR. 

• Dobre właściwości wypełniające 
•  Odporność spełnia wymagania normy DIN 68861 1B 
• Eleganckie wrażenia dotykowe
• Możliwość stosowania na drewnie wybielanym

głęboki mat DE 48770

mat DE 48772

jedwabisty mat DE 48774

jedwabisty połysk DE 48777

Wielkości pojemników 5 l, 25 l

FANTASTIC-CLEAR ULTRAMAT 
FANTASTIC-CLEAR ULTRAMAT nadaje się znakomi-
cie do użycia jako lakier warstwowy lub końcowy na 
podkładach PUR. Idealnie dobrany produkt w połą-
czeniu jako ultramatowy lakier końcowy na lakierze 
FANTASTIC-COLOR z atrakcyjnymi wrażeniami 
dotykowymi o aksamitnej miękkości.

• ULTRAMAT (2 % gloss)
• Wrażenia dotykowe aksamitnej miękkości
•  Uniwersalne możliwości stosowania, również do 

intensywnie użytkowanych obszarów
•  Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
• Możliwość stosowania na drewnie wybielanym

ultramat DE 48770-0

połysk 60° (gloss) 0 - 3

Wielkość pojemnika 5 l, 25 l



FANTASTIC-NATURA 
Lakier warstwowy, może być stosowany również 
jako podkład w kombinacji z lakierem FANTASTIC-
CLEAR ULTRAMAT lub FANTASTIC-CLEAR w róż-
nych stopniach połysku. Do nowoczesnych, szla-
chetnych powierzchni wysokiej jakości o wyjątko-
wym charakterze.

•  Właściwości optyczne i dotykowe odwzorowujące 
szlifowane, surowe drewno 

•  Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
• Brak zmętnień również na dużych powierzchniach

głęboki mat DA 48660

połysk 85° (gloss) 0 - 3 

Wielkość pojemnika 5 l, 25 l

Zainspiruj swoich klientów 
eleganckimi powierzchniami 
pokrytymi lakierami 
FANTASTIC: 

Jeszcze dziś zamów bezpłat-
ny wzornik w atrakcyjnym 
formacie A4.



Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21 
D-59075 Hamm, Niemcy

Tel. +49 2381 963 00 
www.hesse-lignal.com
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