
FANTASTIC-COLOR
Świat fantastycznych kolorów – 
oczaruj swoich klientów!

W trakcie jednego etapu roboczego można nałożyć do 60 % 
materiału więcej na pionowych powierzchniach, niż w przy-
padku porównywalnych lakierów barwnych.

To oznacza oszczędność czasu i nakładu pracy, ponieważ 
żądany efekt można osiągnąć szybciej. W połączeniu ze 
zdolnością krycia wyższą o 40% i zawartością substancji 
nielotnych wyższą o 25% niż UNA COLOR można uzyskać 
niewielkim nakładem pracy unikalne powierzchnie także w 
przypadku trudniejszych odcieni.

Różnicę można zobaczyć, poczuć i usłyszeć*. 
*   Powierzchnie mebli oddziałują nie tylko wizualnie, ale także poprzez wrażenia dotykowe. 

Przesuwając dłoń  po powierzchni mebli, można nie tylko poczuć ją, ale i usłyszeć delikatny 
dźwięk, który istotnie wpływa na wrażenia jakościowe – nawet wtedy, gdy osoba nie jest tego 
świadoma. Seria FANTASTIC-COLOR oferuje znakomitą równowagę wrażeń zmysłowych.

www.hesse-lignal.de

>  Możliwa jest bezpośrednia 
aplikacja na krawędziach płyt 
MDF, bez użycia specjalnych 
izolacji lub wypełniaczy

>  Szlifowanie międzywarstwo-
we jest możliwe już po 2 h / 
20°C, co zapewnia wysoką 
produktywność

>  Dobra odporność na reakcję 
z biżuterią, dzięki czemu w 
wielu przypadkach nie jest 
potrzebna przezroczysta 
powłoka wierzchnia

> Certyfi kacja IMO

COATINGS



*  Alternatywnie: podkład 
izolujący Hesse 

www.hesse-lignal.de

FANTASTIC-COLOR

Opis produktu:
Hesse FANTASTIC-COLOR to pigmentowany, światłotrwały, bardzo zrównoważony dwuskładnikowy lakier akrylowy PUR 
o znakomitej zdolności krycia i krótkim czasie schnięcia. Produkt charakteryzuje się doskonałą stabilnością na pionowych 
powierzchniach oraz bardzo dobrą rozlewnością na poziomych powierzchniach. Po wyschnięciu uzyskuje się dobrą odpor-
ność na zadrapania i na reakcję z biżuterią. Materiał Hesse FANTASTIC-COLOR nadaje się do lakierowania końcowego i 
jest dostępny w niemal wszystkich odcieniach, dlatego jest odpowiednim lakierem barwnym do tworzenia bardzo wymaga-
jących barwnych powierzchni lakierowanych o wyjątkowych właściwościach dotykowych. Ponadto możliwe jest nakładanie 
FANTASTIC-COLOR na szlifowanych, surowych powierzchniach i krawędziach płyt MDF, co jeszcze bardzo poszerza obszar 
zastosowania.

Obszary zastosowania:
W pełnym zakresie wykończenia wnętrz, łącznie z silnie obciążanymi strefami, takimi jak meble kuchenne i łazienkowe. 
Znakomicie sprawdza się jako lakier barwny do powłok lakierowych na płytach MDF i na foliach gruntujących. Nie nadaje 
się do stosowania w zakresie regulacji ChemVOCFarbV lub dyrektywy unijnej 2004/42/WE (Decopaint).
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Znakomite krycie w ciągu zaledwie jednego etapu roboczego
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Klasyczna struktura 
lakieru barwnego na 
surowej płycie MDF 

Bezpośrednie pow-
lekanie lakierem 
barwnym foliowanych 
płyt MDF z surowymi 
krawędziami

Klasyczna struktura 
lakieru barwnego na 
foliowanej płycie MDF 
z surowymi krawędziami 
i absolutną odpornością 
na test obrączki

Bardzo matowa 
i wyjątkowo odporna na 
zarysowania struktura 
lakieru barwnego na 
foliowanej płycie MDF 
z surowymi krawędziami

Wysokopołyskowa i 
bardzo odporna na 
zarysowania struktura 
lakieru barwnego na 
foliowanej płycie MDF 
z surowymi krawędziami



www.hesse-lignal.de

FANTASTIC-COLOR

Zdolność krycia

Gramatura powłoki w warunkach labo- 
ratoryjnych, każda 100 µ – Hesse  
FANTASTIC-COLOR z kryciem w 97,6%,  
wynik konkurencji to 94,4%.

Hesse FANTASTIC-COLOR Konkurent A

Pionowe powierzchnie

Spływalność po jednokrotnej aplikacji 
raklą w warunkach znormalizowanych 
od 75 µ do 300 µ 

Hesse FANTASTIC-COLOR Konkurent R

Odpornością na reakcję 
z biżuterią

Odpornością na reakcję z biżuterią 
określa ingerencję metalu na białych i 
pastelowych powierzchniach. 

Hesse FANTASTIC-COLOR Konkurent Z

Suszenie

Szybkie suszenie pośrednie w cią-
gu dwóch godzin barwnych powłok  
lakierniczych FANTASTIC-COLOR.  

Hesse FANTASTIC-COLOR Wettbewerb

*  Litery odpowiadają wewnętrznemu oznakowaniu z porównania kilku produktów konkurencyjnych, które firma Hesse-Lignal przetesto-
wała podczas opracowywania serii FANTASTIC-COLOR. Prace rozwojowe oparto na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród kilkuset 
stolarni/zakładów meblowych.

Tutaj przedstawiono najważniejsze właściwości produktu w bezpośrednim 
porównaniu z konkurencją*.



Za pomocą systemów mieszalnikowych fi rmy 
Hesse można samodzielnie wytwarzać odcienie 
różnych lakierów i bejc w wielu wersjach 
jakościowych. Idealne rozwiązanie dla użytkow-
ników, którzy często zmieniają kolory.

System mieszalnikowy Hesse  
Paint Express – 
mała fabryka lakieru

Za pomocą systemów mieszalnikowych fi rmy 
Hesse można samodzielnie wytwarzać odcienie 
różnych lakierów i bejc w wielu wersjach 
jakościowych. Idealne rozwiązanie dla użytkow-
ników, którzy często zmieniają kolory.

Twój przedstawiciel Hesse-Lignal:

www.hesse-lignal.de N
um

er
 z

am
ów

ie
ni

a:
: X

PF
C

  I
  S

ta
n:

 li
pi

ec
 2

01
6

HA 450 do rozpuszczalnikowych 
i wodnych lakierów wieloskładnikowychX-Smart do wodnych 

lakierów wieloskładnikowych

COATINGS

>  Powtarzalność kolorów oraz szyb-
ka i prosta obsługa

>  Różne tryby mieszania: od ręczne-
go do automatycznego

>  Elastyczność i uniwersalność
>   Produkcja bejc, lakierów barw-

nych, lakierów dekoracyjnych i 
olejów barwnych

>  Do systemów wodnych i rozpusz-
czalnikowych

>  Do drewna, szkła, tworzyw sztucz-
nych i metalu

>  Własne oprogramowanie do 
zarządzania recepturami Paint 
Express 3.0

>   Ponad 10 000 receptur lakierów 
barwnych na powszechnie 
stosowanych kartach kolorów


