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■   Systemy powłok UV z 30%  
zawartością BRC – Bio-Renewable 
Carbon

■   Specjalnie dla przemysłu  
drzwiowego, meblowego 
 i parkieciarskiego

■   Wygląd i odporność jak przy 
konwencjonalnie receptowanych 
systemach lakierniczych

■  Systemy  
bezbarwne i  
barwione

■  Nie wymaga  
inwestycji w nową 
technologię maszyn

■  System zdobył 
nagrodę  
Paint + Varnish 
Award

Better Carbon-
Systemy lakiernicze
Powłoki UV z surowców odnawialnych



Better Carbon-Systemy lakiernicze
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Osobistą troską Działu Badań i Rozwoju firmy Hesse  
jest tworzenie produktów bardziej przyjaznych dla  
środowiska i trwałe zmniejszanie zużycia surowców 
kopalnych. Chcemy wnieść nasz wkład w ochronę  
środowiska i klimatu społeczeństwa za pomocą  
innowacyjnych i nowoczesnych systemów. 

W celu osiągnięcia wysokiego stopnia zrównoważenia,
twórcy produktów Hesse-Lignal zastąpili surowce
kopalne zawarte w konwencjonalnie produkowanych
lakierach w znacznym stopniu surowcami zawierającymi
Bio-Renewable Carbon (BRC). Są to surowce  
odnawialne, które usuwają CO2 z atmosfery i tym  
samym wiążą go. Portfolio obejmuje produkty o  
zawartości BRC do 30 procent.

Powstała w ten sposób seria produktów, która nie
tylko charakteryzuje się zrównoważonym składem, ale 
również wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną.

Dla przemysłu drzwiowego, meblarskiego i  
parkieciarskiego można zaoferować rozwiązania,  
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które mają takie same właściwości pod względem  
wyglądu i długowieczność jak w przypadku produktów  
o konwencjonalnej formule.

Lakierowanie na płycie  
wiórowej powlekana melaminą
UG 7028 10 g/m² 
UP 7475-(barwa) 15 g/m² 
UP 7449-(barwa) 30 g/m² Rilli
UU 74526-Q0000 5 g/m² 
Udział „Better Carbon“ przy udziale
węgla całkowitego: 22,6 %

Lakierowanie na HDF
UG 7120-Q0009 25 g/m²  Maszyna na szpachle
UG 7120-Q0009 15 g/m²
Szlifowac lakier 
UP 7475-(Barwa) 15 g/m² 
UP 7449-(Barwa) 30 g/m²  Rilli
UU 74526- Q0000 5 g/m²
Udział „Better Carbon“ przy udziale
węgla całkowitego: 27,5 %

Zamów swoją osobistą próbkę Better Carbon tutaj.

1. warstwa
Grunt UV na walec (bezbarwny)

2. warstwa
Grunt UV na walec (bezbarwny)

3. warstwa
Grunt UV na walec, barwny (biały)

4. warstwa
Grunt UV na walec, barwny (biały)

5. warstwa
Lakier nawierzchniowy 
UV na walec (biały)

Płyta nośna HDF


