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■  PUR efekt naturalnego drewna

■  Wrażenie drewna i kolor drewna  
pozostają prawie niezmienione

■  może być stosowany na  
jasnych i ciemnych gatunkach  
drewna

■  idealny dodatek do  
rodziny FANTASTIC

FANTASTIC-NATURA 
W dotyku i wyglądzie jak  
surowe drewno

■  Wygląd jak  
zeszlifowane

 surowe drewno

■  wysokie  
odporności  
chemiczne i  
mechaniczne

■  bez efektu  
chmurek również  
na dużych 

 powierzchniach



FANTASTIC-NATURA
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Wskazówki dotyczące zamawiania:
Numer zamówienia   DA 48660 (tępy mat)
Połysk 85° (Gloss) 0 - 3 
Wielkość pojemnika  5 l, 25 l 

Zainspiruj się efektem powierzchni z FANTASTIC-NATURA. 
W dotyku i wyglądzie przypomina surowe, szlifowane drewno. 
Dla nowoczesnych, szlachetnych i wysokiej jakości powierzchni z 
charakterem. Powierzchnie są optymalnie chronione i zapewniają 
wieloletnią przyjemność, nawet przy codziennym użytkowaniu.  

Baza receptury jest zorientowana na rodzinę FANTASTIC i dzięki 
temu ma tę zaletę, że dla wszystkich produktów FANTASTIC może 
być stosowany jeden utwardzacz (DR 4071 lub opcjonalnie DR 4070). 
Nowy FANTASTIC-NATURA jest lakierem nawierzchniowym, ale 
może być również stosowany jako podkład z FANTASTIC-CLEAR 
ULTRAMATT lub FANTASTIC-CLEAR w różnych stopniach połysku. 
  

Dzięki licznym i wiarygodnym świadectwom badań i atestom,  
FANTASTIC-NATURA idealnie pasuje do tej rodziny produktów.   
- Trudnopalność zgodnie z DIN EN 13501
- Trudnopalność zgodnie z DIN 4102 B1
- Świadectwo badań morskich (IMO)
-  Certyfikat ISEGA (Odpowiednie dla powłok z kontaktem  

z żywnością) 
- DIN EN 71-3 (Nadaje się do malowania zabawek dziecięcych)
- VOC A+ (Emisja pozostałości rozpuszczalnika)

Podłoże 1. Nałożenie 2. Nałożenie 3. Nałożenie 4. Nałożenie
Naturalny matowy efekt surowego drewna

np. Dąb FANTASTIC- 
NATURA

FANTASTIC- 
NATURA

niskie uwydatnienie struktury drewna od ultra 
matowego do jedwabistego połysku np. Dąb FANTASTIC- 

NATURA
FANTASTIC- 
NATURA

FANTASTIC-CLEAR
lub
FANTASTIC-CLEAR 
ultramatt

Bezpośrednie lakierowanie lakierem barwnym, 
MDF-foliowany z surowymi krawędziami MDF-zafoliowany FANTASTIC-COLOR FANTASTIC-COLOR

Klasyczna zabudowa barwna 
na surowej płycie MDF MDF-surowy FANTASTIC-FILL FANTASTIC-FILL FANTASTIC-COLOR

Lakier barwny najwyższej jakości na folii MDF 
z surowymi krawędziami i transparentnym  
lakierem końcowym

MDF-zafoliowany FANTASTIC-FILL FANTASTIC-FILL FANTASTIC-COLOR FANTASTIC-CLEAR

lakier barwny o otwartych porach na  
naturalnym drewnie np. Jesion FANTASTIC-COLOR FANTASTIC-COLOR

lakier transparentny na naturalnym drewnie
np. Dąb

FANTASTIC-CLEAR
lub
FANTASTIC-CLEAR 
ultramatt

FANTASTIC-CLEAR
lub
FANTASTIC-CLEAR 
ultramatt

lakier transparentny na zabejcowanym podłożu np. Orzech włoski
barwiony FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR

Lakier transparentny na wybielonym podłożu np. Klon bielony FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR

Wykończenie lakierem lazurującym na naturalnym 
drewnie np. Buk FANTASTIC-CLEAR

FANTASTIC-CLEAR
+ Barwienie za pomocą
FANTASTIC-COLOR

FANTASTIC-CLEAR
+ Barwienie za pomocą
FANTASTIC-COLOR
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Dzięki rodzinie FANTASTIC można spełnić prawie 100 % wszystkich wymagań dotyczących powierzchni  
w aranżacji wnętrz.


