
Zrównoważony rozwój i  
ekologia. Po prostu COOL!

Hesse Lignal
inspiring you

Za pomocą produktów serii COOL wykonasz zabudowę wnętrz, która 
spełni wszystkie wymagania.

•  System lakierniczy 1K HYDRO o dobrej 
odporności chemicznej i mechanicznej

•  Odpowiedni do zrównoważonych  
projektów budowlanych

• Brak uciążliwego zapachu
•  Wysoki wskaźnik zrównoważonego  

rozwoju dzięki niskiej zawartości LZO



Poznaj kwartet COOL
Seria COOL to jednokomponentowy system lakierniczy na bazie wody. 
Należy do niego wypełniacz COOL-FILL, lakier barwny COOL-COLOR,  
lakier bezbarwny gruntujący i końcowy COOL-TOP oraz lakier z efektem  
naturalnego drewna COOL-NATURA.  

Produkty serii COOL spełniają szeroki zakres wymagań wobec powierzchni 
stosowanych w wysokojakościowej zabudowie wnętrz. Doskonałe parametry 
obejmują również niski poziom emisji, trudnopalność oraz zgodność z wymo-
gami zrównoważonego rozwoju. Produkty zapewniają zgodność z wymogami 
ekologicznego znaku jakości „Blauer Engel” oraz spełniają kryteria DGNB dla 
stopnia jakości 4. Oznacza to, że wyroby tej serii można wykorzystywać w 
projektach budownictwa zrównoważonego (np. LEED, DGNB, BNB itp.).



Wybierz serię niezwykłych produktów COOL!
COOL-FILL 

COOL-FILL to optymalny wybór, gdy potrzebny jest 
wypełniacz do użytku na różnych gatunkach drewna, 
foliach podkładowych i płytach MDF (w tym również na 
krawędziach płyt MDF). 

• Szybkoschnący 
• Szybko osiągalna, dobra szlifowalność
•  Można polakierować wszystkimi popularnymi  

systemami lakierniczymi

COOL-FILL 
Numer katalogowy:   HP 6645-9343
Wielkość pojemnika:   7 kg, 25 kg 

COOL-COLOR

COOL-COLOR zapewnia dobrą zdolność krycia, 
znakomitą odporność na zadrapanie i wyjątkowo ele-
gancki wizerunek powierzchni.

• Do gruntowania i lakierowania końcowego 
•  Po dodaniu środka sieciującego odpowiedni  

również do lakierowania szkła dekoracyjnego
• Zawartość LZO < 3%  

COOL-COLOR  
Numer katalogowy:   HB 65285-Farbton
Wielkość pojemnika:   1 l, 5 l,  25 l 

COOL-TOP

COOL-TOP umożliwia szeroki zakres zastosowań 
i nadaje się zarówno do gruntowania, jak i do 
lakierowania końcowego w powłokach o porach od 
otwartych do zamkniętych.

•  Bardzo dobra chemiczna i mechaniczna odporność
•  Szczególnie dobre akcentowanie rysunku drewna  

Klarowność/przezroczystość
• Dobra szlifowalność
• Zawartość LZO < 3%

COOL-TOP 
Numer katalogowy:   Gloss
mat HE 65092 08-12/125 μm 
mat HE 65093  13-17/125 μm
jedwabisty mat   HE 65094 18-23/125 μm
jedwabisty mat  HE 65096 30-39/125 μm
jedwabisty połysk  HE 65097 40-59/125 μm
Wielkość pojemnika: 5 l,  25 l 

COOL-NATURA

Powierzchnie pokryte materiałem COOL-NATURA 
urzekają ciepłymi, naturalnymi właściwościami  
dotykowymi. Drewno jest zabezpieczone, a  
wygląda, jakby było nieobrobione. 

• Do powierzchni z efektem naturalnego drewna
•  Powierzchnia jest zabezpieczona, ale wygląda  

jak nieobrobiona – niezależnie od kąta widzenia!
• Dobra odporność na zadrapania
• Zawartość LZO < 3%  

COOL-NATURA 
Numer katalogowy:  HE 64500
Wielkość pojemnika:   5l, 25l 



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

Tel. +49 2381 963 00
www.hesse-lignal.com
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Zainspiruj swoich klientów efektem  
dekoracyjnym uzyskanym dzięki  
produktom COOL:
Jeszcze dziś zamów bezpłatny wzornik 
w atrakcyjnym formacie A4.


