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podkład
bezbarwne Lakiery PUR
bezbarwne

S. 12

wypełniacz
barwne

Lakiery PUR barwne

S. 16

Lakiery HYDRO
barwne

S. 17

Lakiery UV barwne

S. 19

Bejce HYDRO

S. 28

Bejce
rozpuszczalnikowe

S. 33

S. 36

Lakiery wodne
HYDRO-PUR
bezbarwne
Lakiery UV
bezbarwne

S. 41

Lakiery HYDRO
bezbarwne

S. 45

S. 50

Oleje/woski
bezbarwne

S. 52

S. 59

Lakiery HYDRO
barwne

S. 62

bejca

lakier warstwowy
bezbarwne Lakiery PUR
bezbarwne
Lakiery HYDRO-UV
bezbarwne
Lakiery UV
bezbarwne
barwne

S. 48
S. 55

Lakiery PUR barwne

S. 56

Lakiery HYDRO-UV
barwne

S. 63

Lakiery HYDRO PUR
barwne
Oleje / woski
barwne

S. 64

lakier dekoracyjny
bezbarwne Lakiery PUR
bezbarwne

S. 68

Lakiery wodne
HYDRO-PUR
bezbarwne

S. 69

barwne

S. 70

Lakiery HYDRO
barwne

S. 71

Lakiery PUR barwne
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HESSE GMBH

Misja
Jesteśmy idealnym partnerem dla naszych klientów
z branży przemysłowej, rzemieślniczej i handlowej w
zakresie profesjonalnych rozwiązań kształtowania powierzchni „Made in Germany”, ponieważ:
∙ w centrum naszych działań stawiamy wysokojakościowe rozwiązania zorientowane na potrzeby klientów, a
ponadto działamy elastycznie, szybko i z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych,
∙ dzięki ścisłej współpracy z odbiorcami i dostawcami
możemy spełnić indywidualne, złożone wymagania
klientów,
∙ na obsługiwanych rynkach oferujemy kompleksowy
zakres usług i dlatego nasza oferta to coś więcej niż
tylko produkty,

4

∙ nasza oferta wytycza nowe trendy w branży kształtowania powierzchni,
∙ jesteśmy świadomi swojej odpowiedzialności za ludzi,
środowisko i gospodarkę materiałową,
∙ Hesse to rodzinne przedsiębiorstwo, którego kapitałem
są wysokie kompetencje pracowników oraz oparte na
zaufaniu relacje z partnerami biznesowymi.
Zewnętrzna i wewnętrzna współpraca z klientami i
współpracownikami jest uregulowana przez jasny zbiór
zasad. Konsekwentna likwidacja marnotrawstwa oraz
wdrażanie metody 5S są podstawą dla ciągłych usprawnień procesowych.

HESSE / O FIRMIE

Asortyment
Z miejscowości Hamm na cały świat — w oparciu o
45 000 różnych receptur firma Hesse codziennie produkuje około 100 ton lakierów i bejc. W strategicznych
działaniach na rzecz rozwoju oferty produktowej szczególny nacisk kładziemy na przyjazne dla środowiska
lakiery wodne, nowoczesne systemy UV i produkty ze

zrównoważonych surowców. Klasyczne produkty, takie
jak lakiery nitrocelulozowe lub lakiery poliuretanowe na
bazie rozpuszczalników, są podstawą naszego asortymentu. Zarządzanie jakością w firmie Hesse, certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2008, gwarantuje niezmiennie wysoki poziom jakości.

Jakość dzięki technice
Najnowocześniejsze linie produkcyjne to gwarancja
niezawodnej produkcji wysokojakościowych wyrobów.
Jakość w firmie Hesse jest nieodłącznym elementem
każdego procesu. Kontrole i oceny ze względu na bezpieczeństwo techniczne są wykonywane już w trakcie
opracowywania nowych produktów lub technik obrób-

czych. Zespół fachowców z działu rozwoju, projektowania, produkcji, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i ppoż, a także kontroli technicznej dba o właściwą
realizację założeń. Ciągły proces usprawnień w zakresie
bezpieczeństwa i humanizacji miejsc pracy oraz kwalifikacji pracowników to najlepsza recepta na sukces.
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MAŁA FABRYKA LAKIERU

Paint Express Color Center
Szukasz kompetentnego partnera z zakresu przygotowania kolorowych materiałów i indywidualnej, barwnej
aranżacji powierzchni mebli lub wykańczania wnętrz?
Partnera, który kreatywnie doradzi, określi odcienie
barw, profesjonalnie przygotuje niuanse kolorystyczne
i szybko dostarczy potrzebne produkty? System
Paint Express Color Center
przygotowuje na podstawie 20 000 receptur
prawie nieograniczoną
ilość odcieni barw dobieranych z najróżniejszych kart
kolorów. Za jego pomocą można przygotować
żądany odcień zgodnie z
indywidualnymi wymaganiami!
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Podczas mieszania lakierów liczy się dokładność, szybkość oraz prosta obsługa. Wszystkie te czynniki zostały
uwzględnione w naszych urządzeniach mieszalnikowych
i konfiguracjach mieszania.

DIE LACKFABRIK
HESSE /VOR
O FIRMIE
ORT

Powtarzalność kolorów jest gwarantowana przez najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w instalacjach mieszalnikowych oraz przez dopracowane
oprogramowanie. Teraz Twój dystrybutor w dowolnym
momencie dostarczy każdy odcień w żądanej ilości.
Mieszanie naszych lakierów barwnych odbywa się w sposób sprawdzony za pomocą zestawu mieszającego Paint
Express Flexi Mix w postaci klasycznego procesu „lakier-do-lakieru”.
Jeszcze prostszym sposobem jest zastosowanie naszego
całkowicie automatycznego urządzenia do mieszania past
Paint Express Profi Mix:
· Precyzja dozowania
· Szybkie przygotowanie
· Powtarzalność kolorów w każdym momencie
· Dostępność niemal wszystkich odcieni
· Materiały kryjące lub lazurujące
Mała fabryka lakieru pozwala na przygotowanie szerokiego zakresu produktów:
· UNA-Color, jedwabisty mat
· UNA-Color, mat
· UNA-Color, jedwabisty połysk
· UNA-Color, odporność na reakcję z biżuterią
· UNA-Color do nanoszenia pędzlem
· Lakier PUR ze strukturą perłową grubą, średnią, drobną,
bardzo drobną
· Lakier PUR ze strukturą z wytłoczeniami
· Barwne lakiery PUR na szkło
· Lakiery PUR metaliczne
· Lakiery PUR metaliczne na szkło
Dodatkowo za pomocą urządzenia do mieszania past
Paint Express Proﬁ Mix można przygotować następujące
materiały:
· PUR-Brillant Color, wysoki połysk
· PUR-RAPID COLOR
· Lakier barwny RSB reaktywny dwuskładnikowy
· HYDRO PRO-Color, jedwabisty mat
· HYDRO PRO-Color, mat
· HYDRO PRO-Color, struktura perłowa
· HYDRO-PUR Color, jedwabisty mat
· HYDRO-PUR Color, mat
· HYDRO-PUR struktura perłowa średnia
· Lakier HYDRO-PUR na szkło

Paint Express Stain Mix
Za pomocą naszego systemu do mieszania bejc można
nie tylko wytworzyć niemal wszystkie odcienie standardowych bejc Hesse, np. z kart wzorcowych bejc, ale
także przygotować odcienie z innych zestawów kolorów.
Wszystkie koncentraty barwników i pigmentów, dodatki
oraz środki wiążące, które są niezbędne do produkcji tych
bejc we własnym zakresie, są ujęte w asortymencie podstawowym. Za pomocą systemu Paint Express Stain Mix
System Twój dystrybutor szybko i niezawodnie dostarczy
szeroki asortyment bejc dopasowany do używanego
drewna surowego.
Mała fabryka lakieru pozwala na przygotowanie szerokiego zakresu produktów:
· Bejce do szlachetnych gatunków drewna
· Bejce do gruntowania
· Bejce barwne
· Bejce pozytywowe
· Bejce połyskowe
· Bejce rustykalne Hydro
· Bejce do parkietów
· Bejce rozpuszczalnikowe

Paint Express Colorimetry
Kolorymetr Hesse umożliwia przy użyciu jednego programu wykonanie pomiaru, recepturowania i dozowania dla
systemów kryjących dowolnego rodzaju.
Wyjątkową właściwością jest obecnie możliwość kolorymetrycznego definiowania i recepturowania odcieni
bejc i lazur. W przypadku kolorymetru Hesse chodzi o
przenośny kolorymetr spektralny. Za jego pomocą można
wykonać pomiar barwy na
różnych podłożach, w tym
także na drewnie. Przenośne
urządzenie do kolorymetrii
niezawodnie określi parametry barwy, także w przypadku
elementów zamocowanych
na stałe.
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CERTYFIKATY
Powierzchnie mebli wg DIN 68861
Ta norma niemiecka umożliwia przeprowadzenie klasyfikacji powierzchni na podstawie różnych rodzajów
obciążeń, określając w ten sposób istotne właściwości dla jakości powłoki. Norma DIN 68861 składa się
z następujących części:
Część 1 Ocena odporności na chemikalia
(EN 12720)
Część 2 Ocena odporności na ścieranie
Część 4 Ocena odporności na zadrapanie
Część 6 Ocena odporności na żar papierosa
Część 7 Ocena odporności na ciepło w próbie na sucho (EN 12722)
Część 8 Ocena odporności na ciepło w próbie na mokro (EN 12721)
Dla niektórych części normy DIN 68861 od roku 1997 istnieją następcze normy europejskie. Chodzi tu wyłącznie o przepisy kontrolne, które
nie zawierają klasyfikacji i dotychczas nie zostały praktycznie wdrożone.
Z tego powodu wycofane części 1, 7 i 8 normy DIN 68861 zostały
na nowo wydane w kwietniu 2001 roku i zawarto w nich regulacje
nieujęte w normach europejskich, co ponownie umożliwiło klasyfikację
według grup obciążeń.
Najczęściej stosowanym ustępem normy DIN 68861 jest
część 1. W ramach symulacji praktycznego, chemicznego obciążenia
gotowych do użytku powierzchni meblowych, w zależności od żądanej
grupy obciążeń nakłada się do 26 materiałów kontrolnych (m.in.
artykuły spożywcze, popularne domowe środki chemiczne, środki
czyszczące) na określony czas na testowane powierzchnie oraz ocenia
się zmiany powierzchni po ustalonym czasie oddziaływania. Podział
grup obciążeń wygląda następująco: od 1A (najwyższa odporność) do
1F (najniższa odporność). Fizycznie schnące systemy lakierowe z reguły
uzyskują grupę 1C, a chemicznie utwardzane i tym samym wytrzymalsze powłoki – grupę 1B.
Kontrola cytotoksyczności
Wszystkie produkty medyczne – od przyrządów ortopedycznych do materiału tapicerskiego na oparciu
w wózku inwalidzkim – muszą spełniać określone
wymagania z zakresu biozgodności. Dotyczy to także wszelkich powierzchni drewnianych i meblowych,
z którymi mają styczność pacjenci w szpitalu. W tym
celu nasze materiały powłokowe są nanoszone na
płytkę szklaną i zgodnie z biologicznym zakresem kontroli normy EN
ISO 10993-1:2003 badane przez niezależny instytut kontrolny. W przypadku zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu przewiduje
się kontakt z nieuszkodzoną skórą w ciągu mniej niż 24 godzin. Dlatego
aby ocenić biozgodność, test cytotoksyczności – czyli test na oddziaływanie uszkadzające komórki – zgodny z normą EN ISO 10993-5 (1999)
uważa się za wystarczający. Podczas testu bada się reakcję określonych
komórek – in vitro – na badany przedmiot.
Powłoki antybakteryjne
Chodzi tu o powierzchnie, które mogą mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie wyjątkowo istotna jest
dbałość o higienę i zdrowie. Poprzez zastosowanie
cząstek srebra w lakierze uzyskuje się powłokę,
która – po nałożeniu jako powłoka nawierzchniowa
– trwale i skutecznie zwalcza bakterie i zarazki, nie
uwalniając jednocześnie środków dezynfekcyjnych
lub innych chemicznych substancji czynnych. Dopiero dzięki nanotechnologii jest możliwe wytworzenie cząstek srebra na tyle drobnych,
aby także w bezbarwnych systemach lakierowych nie było możliwe ich
optyczne wychwycenie. Nasza antybakteryjna seria produktów UNA-PUR została pomyślnie przebadana pod kątem działania antybakteryjnego przez niezależny instytut zgodnie z normą JIS Z 2801 i charakteryzuje się bardzo znaczną aktywnością antybakteryjną. Obecnie systemy
lakierowe o działaniu antybakteryjnym należy zgłaszać w niemieckim
Federalnym Urzędzie ds. Oceny Zagrożeń (BfR). W przyszłości systemy
lakierowe będą nawet poddawane oficjalnym procedurom dopuszczającym, zanim nastąpi ich sklasyfikowanie jako powłoka antybakteryjna.
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Kontrola odporności na kontakt z PVC
Dla tej kontroli nie istnieje żadna wiążąca norma.
Jako metodę praktyczną stosuje się wytyczne instytutu ift Rosenheim, służące do kontroli zgodność
profili uszczelniających PVC z powłokami na drewnie. W ramach tej metody umieszcza się powszechnie dostępne profile uszczelniające między wzorcowymi polakierowanymi powierzchniami na drewnie.
Zestaw obciąża się i przechowuje przez 14 dni w szafie klimatyzacyjnej
w temperaturze 50°C. Ocena zgodności następuje według kryteriów
sklejenia, rozmiękczenia i odbarwienia.
Bezpieczeństwo zabawek
Migracja określonych pierwiastków według normy
DIN EN 71-3:2014-12. Ta norma europejska o
statusie normy niemieckiej określa metody badania
i wartości graniczne dla migracji toksycznych pierwiastków (takich jak arsen, bar, ołów, kadm, chrom,
rtęć itp.) z powierzchni materiałów zabawek. Badaną
powierzchnię poddaje się procesowi ekstrakcji przy
użyciu rozcieńczonego kwasu, przy czym warunki odpowiadają pozostaniu substancji w przewodzie pokarmowym w razie połknięcia. Udział
rozpuszczonych i tym samym biodostępnych pierwiastków określa się
ilościowo, przeliczając na 1 kg materiału zabawki i porównując z wartością graniczną określoną dla każdego pierwiastka. Tylko wówczas, gdy
zostaną zachowane wszystkie wartości graniczne, wymagania normy
DIN EN 71-3 są spełnione. Liczba kontrolowanych pierwiastków została
znacznie poszerzona w normie w wersji z grudnia 2014 r. i tym samym
znacznie ograniczono producentom możliwości autoklasyfikacji. Teraz
w większości przypadków wymagane jest badanie zewnętrzne.
Określenie trwałości koloru przedmiotów użytkowych
według normy DIN 53160
Wcześniejsza norma DIN 53160 (kontrola odporności kolorowych zabawek dziecięcych na ślinę i pot)
została wycofana w 1994 roku bez normy zastępczej. W październiku 2002 roku wydano nową wersję w dwóch częściach, rozszerzoną do przedmiotów
użytkowych: DIN 53160-1: Określenie trwałości
koloru przedmiotów użytkowych – Część 1: Badanie
z użyciem sztucznej śliny
Metoda została opracowana w szczególności z myślą o takich przedmiotach użytkowych, które przeznaczone są do tego, aby wkładać je
do ust lub wobec których można przewidzieć, że podczas użytkowania
będą wkładane do ust lub będą mieć styczność z błonami śluzowymi.
W ramach badania następuje ustalenie, czy środki barwiące mogą
przedostać się z przedmiotów użytkowych do ust lub na błony śluzowe.
DIN 53160-2: Określenie trwałości koloru przedmiotów użytkowych –
Część 2: Badanie z użyciem sztucznego potu Metoda została opracowana w szczególności z myślą o takich przedmiotach użytkowych,
które są przeznaczone do tego lub wobec których można przewidzieć,
że podczas użytkowania będą mieć styczność ze skórą. W ramach
badania następuje ustalenie, czy środki barwiące mogą przedostać się
z przedmiotów użytkowych na skórę. Podczas badania sączki filtracyjne nasącza się roztworem sztucznego potu, na których umieszcza
się badane próbki i zakrywa taśmą klejącą. Po dwóch godzinach czasu
oddziaływania w temperaturze 37°C sączki filtracyjne zostają usunięte,
wysuszone i sprawdzone pod kątem możliwych zafarbowań. Ocena
odbywa się poprzez porównanie ze skalą szarości, przy czym intensywność zabarwienia podaje się jako poziom skali szarości (poziom 1 = silne
zabarwienie, poziom 5 = małe zabarwienie).
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Oznaczanie emisji formaldehydu
Wg normy DIN EN ISO 12460-3 Metoda analizy
gazowej (norma następcza dla DIN EN 717-2; stan
01/1995). Ta norma europejska opisuje metodę
do oznaczania przyspieszonej emisji formaldehydu
z tworzyw drzewnych. W przypadku tej metody
testowaną próbkę umieszcza się w komorze ze
zdefiniowaną temperaturą, wilgotnością powietrza
i przepływem powietrza. Wydzielony formaldehyd z testowanej próbki jest w sposób ciągły odprowadzany wraz
z powietrzem z komory do wypełnionej wodą płuczki do gazów, w
której następuje jego absorpcja, a następnie oznaczenie ilościowe. Na
podstawie stężenia, czasu pobierania próbki oraz powierzchni próbki
oblicza się emisję formaldehydu, podając wynik w miligramach na metr
kwadratowy i godzinę.
Wymagania wobec przedmiotów mających styczność z artykułami
spożywczymi
W tym przypadku odbywa się sprawdzenie, czy
polakierowane powierzchnie spełniają wymogi art. 3
rozporządzenia WE nr 1935/2004 oraz §§ 30 i 31
niemieckiej ustawy o wyrobach spożywczych, paszach i artykułach pierwszej potrzeby. Zakres badania
jest bardzo szeroki i specyficzny. Obejmuje ona
zarówno badania analityczne, jak i sensoryczne oraz
weryfikuje, czy powleczone powierzchnie nie emitują substancji, które
mogą szkodliwie oddziaływać na zdrowie człowieka lub negatywnie
wpływać na zapachowe i smakowe właściwości wyrobów spożywczych.
Oznaczanie emisji resztkowej LZO
Świeżo polakierowane powierzchnie drewna i mebli
jeszcze po wyprodukowaniu emitują niewielkie ilości
rozpuszczalników – odbywa się to ze stale malejącą intensywnością. Aby zarejestrować za pomocą
środków technicznych obecność lotnych związków
organicznych (LZO, z ang. volatile organic compounds, VOC), umieszcza się lakierowane części
w znormalizowanej komorze kontrolnej i przechowuje w określonych
warunkach (temperatura 23°C, wilgotność względna 45%, obciążenie
przestrzenne 1 m2/m3, wymiana powietrza 1/godzinę). Po ustawieniu
stanu równowagi następuje absorpcja emitowanych substancji w próbnikach i po ekstrakcji oznacza się ilościowo i jakościowo ich zawartość.
Rozporządzenie „Decopaint” (ChemVOCFarbV)
Rozporządzenie w sprawie farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki (ChemVOCFarbV) – znane
także jako rozporządzenie Decopaint – ma na celu
wdrożenie Dyrektywy UE „Decopaint” 2004/42/WE
do niemieckiego systemu prawnego, w którym obowiązuje w ramach rozporządzenia w sprawie LZO
(zużycie rozpuszczalników maks. 5 t/rok w Niemczech). Dotyczy powłok elementów, takich jak okna, drzwi, podłogi,
schody, boazerie ścienne i sufitowe. Meble są wyłączone z zakresu obowiązywania rozporządzenia „Decopaint”. To rozporządzenie w sprawie
wprowadzania do obrotu obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Wartość
graniczna została obniżona z dniem 1 stycznia 2010 r. i od tego czasu
pozostaje na niezmienionym poziomie. Hesse, jako producent lakierów,
od stycznia 2007 r. do zastosowań w zakresie rozporządzenia „Decopaint” może wprowadzać na rynek tylko te produkty, które nie przekraczając maksymalnych poziomów zawartości LZO zdefiniowanych w
rozporządzeniu (LZO = rozpuszczalniki organiczne). Wartości graniczne obowiązują w przypadku produktów gotowych do użytku, tzn.
dotyczą wszystkich użytych utwardzaczy, rozcieńczalników i dodatków.
Dlatego w rozporządzeniu „Decopaint” zdefiniowano 12 kategorii dla
produktów na bazie rozpuszczalników i na bazie wody. Wszystkie materiały zgodne z rozporządzeniem „Decopaint” muszą od 2007 r. być
zaopatrzone przez producentów w określone informacje na etykiecie
produktu. Etykieta musi być czytelna, wykonana w układzie poziomym
i zawierać dane na temat obowiązujących wartości granicznych LZO dla
określonej kategorii produktów, faktyczną maksymalną zawartość LZO

w produkcie gotowym do użytku (łącznie z utwardzaczami, rozcieńczalnikami i dodatkami) oraz przynależną kategorię produktu.
Badanie reakcji na ogień polakierowanych powierzchni/wyrobów
budowlanych
Reakcję na ogień trudnopalnych wyrobów budowlanych określa się w zależności od kraju za pomocą
różnych badań. Poszczególne badania mogą częściowo wykazywać znaczne różnice. Dlatego wyniki
mogą być porównywane jedynie w wyjątkowych
przypadkach.
Niemcy:

Reakcja na ogień materiałów i wyrobów budowlanych wg
normy DIN 4102: Test w tunelu ogniowym; B 1 = trudnopalność
Francja: Reakcja na ogień materiałów i wyrobów budowlanych wg
normy NFP 92503 M1
Anglia: Fire Safety wg normy British Standard BS 476
Europa: Reakcja na ogień materiałów i wyrobów budowlanych wg
normy EN 13501-1:
Tutaj kategorie „C” i „B” odpowiadają wynikowi „B1” wg normy DIN
4102!
Reakcja na ogień wg rezolucji MOM A.653(16)
Według dyrektywy europejskiej 96/98/WE w
sprawie wyposażenia statków niezbędne jest badanie i dopuszczenie wyposażenia statków w celu
spełnienia wymogów międzynarodowej konwencji w
sprawie ochrony życia ludzkiego na morzu (SOLAS 74). Dotyczy to także środków powłokowych
dla montowanego na stałe wyposażenia wewnętrznego, przy czym
trudnopalność powłok należy wykazać zgodnie z kryteriami rezolucji
MOM A.653(16). Dopiero po przedłożeniu pozytywnego raportu z
badań i audycie zakładowych procesów produkcyjnych (certyfikat QS)
akredytowana jednostka notyfikowana wystawi świadectwo badania
typu WE dla danego materiału powłokowego. Dopuszczenie obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej w połączeniu z deklaracją zgodności i
odniesieniem do certyfikatu QS.
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach
szynowych wg normy DIN 5510-2
Te wymagania zostały obecnie na nowo uregulowane w normie następczej DIN EN 45545.

Wyszczególnione normy DIN i EN można nabyć w wydawnictwie Beuth
w Berlinie.

Wskazówka:
Opis norm wykonano częściowo w oparciu o lub z wykorzystaniem
informacji firmy Beuth na stronie www.beuth.de.
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PODKŁADY
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PODKŁADY

Podkłady

Podkłady z reguły są bezbarwne i przygotowują materiał podłożowy do kolejnego lakierowania wykończeniowego. Chronią materiał
i zapewniają optymalną przyczepność dla kolejnej warstwy lakieru.
Specjalne ustawienie może odpowiednio uwydatnić podłoże lub zapewnić wysoką przezroczystość np. do powłok z wysokim połyskiem
lub w celu efektu rozjaśnienia dla efektu drewna naturalnego.
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LAKIERY PUR BEZBARWNE

Hesse PUR OPTI-BASE DG 4750
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 1 : 5 PUR Utwardzacz DR 4034
OPTI-BASE to wyjątkowo przezroczysty podkład, znakomicie nadający się do zamkniętoporowych i bardzo stabilnych powłok lakierowych. Idealnie sprawdza się jako
podkład izolujący oraz bardzo dobrze wypełniający podkład pod wysoki połysk. Dzięki tiksotropowej recepturze
lakieru materiał można bez problemu aplikować grubymi
warstwami na pionowych powierzchniach lub krawędziach.

A Tiksotropowa receptura lakieru umożliwiające
aplikowanie dużej ilości materiału na pionowych
powierzchniach
A Wysoka zdolność wypełniania, pozwalająca
zmniejszyć o 1/3 ilość operacji roboczych w porównaniu z tradycyjnymi podkładami PUR
A Wyjątkowo przezroczysty, dzięki czemu uzyskuje
się imponującą żywość barw na jasnych i ciemnych gatunkach drewna
A Gwarancja optymalnej stabilności pod wysokim
połyskiem i idealnej optyki wysokiego połysku
na najwyższym poziomie
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

OPTI-BASE można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, a także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach
statków.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Wykończenie
statków, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Wielkość pojemnika

DG 4750

1 l, 5 l
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LAKIERY PUR BEZBARWNE

Hesse Lakier podkładowy PUR izolujący DG 4720-0001
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 2 : 1 PUR Utwardzacz DR 4040
DG 4720-0001 to bezbarwny podkład, który charakteryzuje się niską lepkością i krótkim czasem schnięcia. Materiał lakierowy wyróżnia się dobrym działaniem izolującym do stosowania na drewnach bogatych w żywicę i
substancje czynne; najlepiej nadaje się do gruntowania
drewna zabejcowanego na ciemny kolor. Dodatkowo DG
4720-0001 nadaje się do wzmocnienia drewna miękkiego (poprawa twardości ryskowej). Oprócz tego stosując DG 4720-0001 jako podkład izolujący w całkowitej
strukturze przezroczystych podkładów bogatych w cząstki stałe i lakierów wysokopołyskowych, redukuje się tendencję do zmiany objętości.

A Działanie izolujące w przypadku czynnych składników drewna i gatunków zawierających żywice
A Działanie izolujące pod lakierami HYDRO firmy
Hesse
A Bardzo stabilny podkład w pełnej strukturze z
wysokim połyskiem
A Wyjątkowo przezroczysty
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

DG 4720-001 można stosować w pełnym zakresie wykańczania
sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we
wnętrzach statków.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Wykończenie
statków, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Wielkość pojemnika

DG 4720-0001

5 l, 25 l
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WYPEŁNIACZE
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WYPEŁNIACZE

Wypełniacze

Wypełniacze pigmentowe dzięki swoim właściwościom umożliwiają wyrównanie nierówności powierzchni. Jednocześnie optymalnie
przygotowują podłoże do kolejnej aplikacji lakieru barwnego. Wypełniacz można nakładać wielokrotnie, wykonując szlifowanie międzywarstwowe, aż do uzyskania żądanej gładkości.
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LAKIERY PUR BARWNE

Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071
FANTASTIC-FILL to bardzo dobrze wypełniający podkład
izolujący PUR o znakomitej gładkości powierzchni, który optymalizuje parametry szlifowalności i jednocześnie
skraca czas szlifowania. Tiksotropowe ustawienie ułatwia
aplikację na krawędziach i pionowych elementach, jednocześnie nie pogarszając rozlewności na powierzchniach
poziomych. Jużpo krótkim suszeniupowierzchnię wypełnioną materiałem FANTASTIC-FILL można lakierować na
drugiej stroniei bez problemu składować na wózkach etażowych. FANTASTIC-FILL opracowano z myślą o zorientowanym na proces szlifowaniu ręcznym i maszynowym
do postaci proszku.

A Bardzo dobra rozlewność, podobna do lakierów
barwnych
A Doskonała stabilność na pionowych powierzchniach
A Szybkie schnięcie i gotowość do piętrowania
A Bardzo dobra szlifowalność maszynowa i ręczna
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

FANTASTC-FILL można stosować w pełnym zakresie wykańczania
sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we
wnętrzach statków.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Wykończenie
statków, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Wielkość pojemnika

DP 4755-9343

7 kg, 25 kg
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LAKIERY HYDRO BARWNE

Hesse HYDRO Wypełniacz izolujący HP 6634-9343
Jednoskładnikowy podkład HYDRO, pigmentowany, silnie tiksotropowy i bardzo dobrze wypełniający. Podkład
wypełniający do struktur lakieru z zamkniętymi porami o
znakomitej stabilności. Nie zawiera metylopirolidonu.

A wyjątkowo tiksotropowy
A dobre właściwości wypełniające
A do struktur z zamkniętymi porami o znakomitej
stabilności
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz mieszkalnych, do różnych
rodzajów drewna, folii podkładowych lub płyt MDF, także do krawędzi płyt MDF.

Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Wielkość pojemnika

HP 6634-9343

25 kg
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LAKIERY HYDRO BARWNE

Hesse HYDRO Wypełniacz pigmentowany HP 6645-9343
Jednoskładnikowy podkład HYDRO, z pigmentacją, tiksotropowy, nadający się do szlifowania maszynowego
i bardzo dobrze wypełniający. Podkład wypełniający do
struktur o zamkniętych porach, o dobrej stabilności na
pionowych powierzchniach. Nie zawiera metylopirolidonu. Materiał HP 6645-9343 w połączeniu z HB 65285(barwa) jest zakwalifikowany jako trudnopalny w kategorii B1 wg DIN 4102.

A dobre właściwości wypełniające
A tiksotropowy
A Trudnopalność kategorii B1 wg normy DIN 4102
w połączeniu z HB 65285-(barwa)
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz mieszkalnych, do różnych
rodzajów drewna, folii podkładowych lub płyt MDF, także do krawędzi płyt MDF. Do powierzchni mebli w pełnym zakresie wykańczania wnętrz; do schodów, drzwi, listw itp.

Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne, Drzwi, Schody

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Wielkość pojemnika

HP 6645-9343

WEISS

5 kg, 25 kg
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LAKIERY UV BARWNE

Lakier podkladowy UV na walce, barwny UP 7500-9102
Utwardzany nadfioletem barwny podkład do nakładania
walcem, do tworzenia powierzchni strukturalnych.

A Barwny
A Produkt gotowy do użycia
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Powierzchnie z dekoracyjną strukturą do wykończenia wnętrz, tylnych ścianek w meblarstwie itp.

Meble, Wykończenie wnętrz

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

UP 7500-9102

WEISS
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BEJCE
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BEJCE

Bejce

Bejce do drewna służą do modyfikacji istniejącej barwy
surowego materiału podłożowego. Spektrum działania rozciąga się
od lekkich i jasnych do wyraźnych, kolorowych bejc barwnych. Rozróżnia się bejce barwnikowe dla odcieni drewnopodobnych
i bejce pigmentowane dla barwnych powłok odmiennych od kolorystyki drewna. Niemal wszystkie bejcowane powierzchnie wymagają
kolejnego lakierowania wykończeniowego.
Za pomocą systemu mieszania bejc firmy Hesse można nie tylko
wytworzyć prawie wszystkie standardowe odcienie bejc Hesse (np.
z kart wzorcowych bejc) – można także uzyskać odcienie z innych
barwnych asortymentów. Asortyment bejc, które można wyprodukować za pomocą systemu mieszania bejc firmy Hesse, jest nieustannie
rozszerzany i regularnie uzupełniany.
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WZORNIKI BEJC

Barwy BG na dębie
Bejca wodna BG *(barwa)
❯ możliwe obrazy bejcowania od brylantowego do
kryjącego
❯ do stosowaniu na wielu gatunkach drewna
❯ możliwość mieszania ze sobą wszystkich odcieni
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Przedstawione wzorce bejc są niewiążące i mają jedynie charakter
orientacyjny. Barwa zabejcowanego obiektu zależy od wielu czynników: od rodzaju i właściwości drewna, szlifu drewna, indywidualnej metody wykonania oraz powłoki lakierniczej.
Zawsze należy przeprowadzić próbne bejcowanie. Dopiero próbne
bejcowanie na oryginalnym drewnie, z oryginalnym szlifem surowego drewna i z żądaną powłoką przedstawi późniejszą barwę.

BG 20000

BG 20001

BG 20002

BG 20003

BG 20004

BG 5-20005

BG 20006

BG 20007

BG 20008

BG 20009

BG 20010

BG 20011

BG 20012

BG 20013

BG 20014

WZORNIKI BEJC

Barwy BG na buku
Bejca wodna BG *(barwa)
❯ możliwe obrazy bejcowania od brylantowego do
kryjącego
❯ do stosowaniu na wielu gatunkach drewna
❯ możliwość mieszania ze sobą wszystkich odcieni

Przedstawione wzorce bejc są niewiążące i mają jedynie charakter
orientacyjny. Barwa zabejcowanego obiektu zależy od wielu czynników: od rodzaju i właściwości drewna, szlifu drewna, indywidualnej metody wykonania oraz powłoki lakierniczej.
Zawsze należy przeprowadzić próbne bejcowanie. Dopiero próbne
bejcowanie na oryginalnym drewnie, z oryginalnym szlifem surowego drewna i z żądaną powłoką przedstawi późniejszą barwę.

BG 20000

BG 20001

BG 20002

BG 20003

BG 20004

BG 20005

BG 20006

BG 20007

BG 20008

BG 20009

BG 20010

BG 20011

BG 20012

BG 20013

BG 20014
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WZORNIKI BEJC

Barwy BG na drewnie szlachetnym
Bejca wodna BG *(barwa)
❯ możliwe obrazy bejcowania od brylantowego do
kryjącego
❯ do stosowaniu na wielu gatunkach drewna
❯ możliwość mieszania ze sobą wszystkich odcieni
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Przedstawione wzorce bejc są niewiążące i mają jedynie charakter
orientacyjny. Barwa zabejcowanego obiektu zależy od wielu czynników: od rodzaju i właściwości drewna, szlifu drewna, indywidualnej metody wykonania oraz powłoki lakierniczej.
Zawsze należy przeprowadzić próbne bejcowanie. Dopiero próbne
bejcowanie na oryginalnym drewnie, z oryginalnym szlifem surowego drewna i z żądaną powłoką przedstawi późniejszą barwę.

Mahoń BG 20005

Mahoń BG 20012

Mahoń BG 20008

Mahoń BG 20015

Mahoń BG 20011

Wiśnia BG 20005

Wiśnia BG 20004

Wiśnia BG 20003

Wiśnia BG 20016

Wiśnia BG 20006

Orzech BG 20005

Orzech BG 20001

Orzech BG 20003

Orzech BG 20009

Orzech BG 20011

WZORNIKI BEJC

Barwy BG na jesionie i klonie
Bejca wodna BG *(barwa)
❯ możliwe obrazy bejcowania od brylantowego do
kryjącego
❯ do stosowaniu na wielu gatunkach drewna
❯ możliwość mieszania ze sobą wszystkich odcieni

Przedstawione wzorce bejc są niewiążące i mają jedynie charakter
orientacyjny. Barwa zabejcowanego obiektu zależy od wielu czynników: od rodzaju i właściwości drewna, szlifu drewna, indywidualnej metody wykonania oraz powłoki lakierniczej.
Zawsze należy przeprowadzić próbne bejcowanie. Dopiero próbne
bejcowanie na oryginalnym drewnie, z oryginalnym szlifem surowego drewna i z żądaną powłoką przedstawi późniejszą barwę.

Jesion BG 20000

Jesion BG 20001

Jesion BG 20008

Jesion BG 20014

Jesion BG 20004

Jesion BG 20012

Klon BG 20000

Klon BG 20001

Klon BG 20008

Klon BG 20016

Klon BG 20007

Klon BG 20010

Klon BG 20014

Klon BG 20013

Klon BG 20015
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WZORNIKI BEJC

Barwy olejów barwnych/bezbarwnych
❯ bez sykatyw zawierających ołów i kobalt
❯ do powierzchni z otwartymi, oddychającymi
porami
❯ wyrób budowlany sprawdzony pod względem
emisji zgodnie z zasadami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt
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Przedstawione wzorce bejc są niewiążące i mają jedynie charakter
orientacyjny. Barwa zabejcowanego obiektu zależy od wielu czynników: od rodzaju i właściwości drewna, szlifu drewna, indywidualnej metody wykonania oraz powłoki lakierniczej.
Zawsze należy przeprowadzić próbne bejcowanie. Dopiero próbne
bejcowanie na oryginalnym drewnie, z oryginalnym szlifem surowego drewna i z żądaną powłoką przedstawi późniejszą barwę.

OB 83-700

OB 83-900

OB 83-901

OB 83-702

OB 83-703

OB 83-740

OB 83-803

OB 83-804

OB 83-133

OB 83-2 + 2 % OP 8070

OB 84-77

WPB 1037 + OB 84-77

GE 11254

OE 82-4

OE 83-2

WZORNIKI BEJC

Barwy bejcy rustykalnej
Bejca rustykalna CL *(barwa)
❯ szybkoschnąca
❯ rustykalne akcentowanie porów
❯ bez nadawania szorstkości drewnu

Przedstawione wzorce bejc są niewiążące i mają jedynie charakter
orientacyjny. Barwa zabejcowanego obiektu zależy od wielu czynników: od rodzaju i właściwości drewna, szlifu drewna, indywidualnej metody wykonania oraz powłoki lakierniczej.
Zawsze należy przeprowadzić próbne bejcowanie. Dopiero próbne
bejcowanie na oryginalnym drewnie, z oryginalnym szlifem surowego drewna i z żądaną powłoką przedstawi późniejszą barwę.

Dęb CL 5-2410

Dęb CL 5-55343

Dęb CL 5-55344

Dęb CL 5-55337

Dęb CL 5-5001

Dęb CL 5-5003 P43

Dęb CL 5-5005 P45

Dęb CL 5-55383 P44

Dęb CL 5-55346 P46

Dęb CL 5-5011

Dęb CL 5-55345

Dęb CL 5-55338

Dęb CL 5-55379

Mahoń CL 15-7376

Mahoń CL 15-7377

27

BEJCE HYDRO

Hesse Bejca barwna BC 85-(barwa) do natrysku i do rozcierania
Gotowa do użytku bejca pigmentowa HYDRO. Za pomocą bejcy kolorowej Hesse BC uzyskuje się prześwitujące do kryjących obrazów bejcowania. Odcienie kryjące można na przykład ustawić zgodnie z kartami kolorów
RAL, Sikkens lub NSCS. Poprzez zastosowanie mikronizowanych drobnych pigmentów mają lepszą przezroczystość i żywość niż w przypadku innych bejc tego rodzaju. Struktura drewna jest pokrywana mniej lub bardziej
w zależności od głębokości koloru. Dzięki temu można
także uzyskać odcienie jaśniejsze ni kolor własny drewna.
Odporność na światło bejc kolorowych ma maksymalną
dostępną wielkość spośród wszelkich bejc. Przygotowany
do specjalnych gatunków drewna.

A
A
A
A

można stosować na wielu gatunkach drewna
możliwość mieszania ze sobą wszystkich odcieni
natryskiwanie z rozprowadzeniem
Zastosowanie do odcieni innych niż drewno, np.
według RAL

Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do produkcji mebli i wykańczania wnętrz. Użycie tej bejcy poprzez
natryskiwanie i następnie rozprowadzanie.

Wykończenie wnętrz, Meble

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Wielkość pojemnika

BC 85-22736

BETONOPTIK

1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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BEJCE HYDRO

Hesse OLDCOUNTRY Bejca BI 30000 Black Olive
Jedyny w swoim rodzaju, szaro-niebieski efekt bejcowania można uzyskać, stosując bejcę OLDCOUNTRY. Zachwyć swoich klientów powierzchnią bardzo zbliżoną do
naturalnej, która powstaje na bazie reakcji chemicznej z
substancjami w drewnie.

A Dla ekskluzywnej i unikatowej jakości
A Niebieskawo-szary i naturalnie wyglądający efekt
bejcowania
A Dla doskonałych powierzchni parkietów i mebli
A Reakcja chemiczna z substancjami zawartymi w
drewnie
A Najprostsza obróbka
Obszar zastosowania
Do parkietów i podłóg drewnianych z późniejszym pokryciem olejami Hesse do parkietów. Zdecydowanie zaleca się oleje do nanoszenia wałkiem. W razie zastosowania materiału PRIMER-OIL można następnie polakierować powierzchnie lakierami Hesse HYDRO
do parkietów. Materiał nadaje się także do zastosowania na po-

wierzchniach mebli, na których następnie będzie wykonywana obróbka końcowa przy użyciu lakierów PUR.

Grupy docelowe
Parkiet ręcznie, Parkiet przemysłowo, Wykończenie wnętrz, Schody, Meble

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Wielkość pojemnika

BI 30000

BLACK OLIVE

1 l, 5 l, 10 l

BI 30009

SWAMP

1 l, 5 l, 10 l

BI 30010

BURNED WOOD

1 l, 5 l, 10 l
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BEJCE HYDRO

Hesse OLDCOUNTRY Bejca BI 30003 Ginger
Naturalny dekoracyjny efekt ługowania na drewnie dębowym sprawi, że meble i podłogi zyskają niepowtarzalny wygląd.
Poprzez reakcję chemiczną w drewnie powstanie unikalna powierzchnia. Naturalne promienie rdzeniowe dębu
zostaną elegancko wyróżnione, co nie jest możliwe, stosując bejce standardowe.

A Unikalny efekt ługowania
A Do europejskiego dębu
A Reakcja z garbnikami dębu
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do parkietów i podłóg drewnianych z późniejszym pokryciem olejami Hesse do parkietów. Zdecydowanie zaleca się oleje do nanoszenia wałkiem. Do mebli z późniejszym lakierowaniem przy użyciu
odpowiednich lakierów PUR.

Parkiet ręcznie, Meble

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Wielkość pojemnika

BI 30003

GINGER

1 l, 5 l, 10 l
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BEJCE HYDRO

Hesse Bejca antyczna WA 58-(barwa) do natrysku
Bejca HYDRO stosowana jako bejca specjalna do uzyskania efektów antycznych na drewnach porowatych lub ze
strukturą. W kombinacji z wytrawą wstępną WAV powstanie wyjątkowy obraz bejcowania, za pomocą którego można uzyskać np. powierzchnie o zwietrzałej optyce.

A Bejca antyczna, łatwa w użyciu
A do utworzenia powierzchni drewna o zwietrzałym wyglądzie
A Powłoka systemowa z 2 bejc
A na bazie drobnocząstkowych pigmentów
A Dla ekskluzywnej i unikatowej jakości
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Zastosowanie: parkiety, meble domowe i wykończenie wnętrz. Bejca ta jest przygotowana do natryskiwania bez rozprowadzania.
Specjalnie przygotowana pod dąb.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Drzwi

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Wielkość pojemnika

WA 58-20506

1 l, 5 l, 25 l
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BEJCE HYDRO

Hesse PICEA Bejca do gatunków iglastych WN/WNS (barwa)
Za pomocą bejcy do drewna drzew iglastych PICEA WN
można uzyskać brylantowo-przezroczysty rysunek bejcy z efektem pozytywowym. Odcień ciemnych słojów
drewna iglastego zostanie wzmocniony. Materiał można
uniwersalnie stosować pod systemami lakierniczymi rozpuszczalnikowymi i na bazie wody. Barwniki najnowszej
generacji tworzą świetlisty i jednocześnie światłostabilny
rysunek bejcy.

A Wyrazisty efekt pozytywowy na drewnie iglastym
A Odcienie WN do obróbki pod lakierami HYDRO i
PUR
A Do żywych i świetlistych kolorów
Obszar zastosowania
Bejce pozytywowe PICEA stosuje się na europejskich gatunkach
drewna iglastego, takich jak świerk, sosna, jodła i modrzew. Zarówno na szlifowanym, szczotkowanym, jak i na rżniętym drewnie po-

wstaje wyrazisty efekt pozytywowy, bardzo pożądany w elementach wykończenia wnętrz lub w produkcji mebli.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, Meble

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Wielkość pojemnika

WN 20102

BRAUN

1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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BEJCE ROZPUSZCZALNIKOWE

Hesse Bejca do wcierania TD 4215-(barwa) metaliczny
Szybkoschnąca, rozpuszczalnikowa bejca do porowatego
podłoża, stosowana w celu kolorystycznie kontrastującego akcentowania porów na wielkoporowych rodzajach
drewna. Dostępna w odcieniach srebrnych, miedzianych,
złotych oraz wielu odcieniach barwnych.

A Bejca do wcierania do uzyskania szczególnych
efektów
A do barwnego akcentowania porów
A Dostępny w wersji srebrnej, miedzianej, złotej
oraz wielu odcieniach barwnych
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Zastosowanie w przemyśle i rzemiośle do drzwi, mebli salonowych i
kuchennych, z późniejszym lakierowaniem.

Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

TD 4215-02211

GOLD

TD 4215-02212

KUPFER / COPPER

TD 4215-02213

SILVER
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LAKIERY NAWIERZCHNIOWE I WARSTWOWE
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LAKIERY NAWIERZCHNIOWE I WARSTWOWE

Lakiery nawierzchniowe i warstwowe
Lakiery nawierzchniowe mogą być przezroczyste lub barwne i w większości przypadków wymagają wcześniejszego nałożenia podkładu lub wypełniacza. Użytkownicy mają do dyspozycji szeroki wybór stopni połysku,
odcieni kolorystycznych lub specjalnych właściwości dotykowych. Ponadto te produkty wyróżnia wysoka zdolność krycia, odporność na działanie
światła i szybkie schnięcie, a także znakomita przyczepność i estetyczny
wygląd.
Obszar zastosowań obejmuje od normalnych do silnie obciążanych powierzchni w pełnym zakresie wyposażenia wnętrz. W kwestii wyglądu
powierzchni można uzyskać różne wypełnienie porów – od otwartych do
zamkniętych.
Lakiery warstwowe to lakiery, które łączą w sobie właściwości podkładu
i lakieru kryjącego. Można je nanosić bezpośrednio w wielu warstwach,
wykonując szlifowanie międzywarstwowe. Z reguły chodzi tu o bezbarwne systemy lakierowe stosowane na surowym lub bejcowanym materiale
podłożowym.
Zabezpieczenie, ochrona przed obciążeniami oraz efekty dekoracyjne –
asortyment produktów Hesse oferuje szeroki wybór lakierów warstwowych do niemal każdego zastosowania.
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LAKIERY PUR BEZBARWNE

Hesse PUR efekt naturalnego drewna DA 400-1
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 470
Dwuskładnikowy lakier PUR z efektem naturalnego
drewna, rozjaśniający, odporny na zarysowanie, w tępym macie oraz ze specjalną ochroną przed działaniem
światła. Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego do warstw wierzchnich o otwartych porach. Produkt może być stosowany na drewnie wybielanym. Ponadto nie zawiera zmiękczaczy ftalowych, dzięki
czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.

A Rozjaśniający
A Odporny na zadrapania
A Ze szczególną ochroną przed działaniem światła
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Może być stosowany jako efekt naturalnego drewna na klonie, dębie, gatunkach drewna iglastego (również potraktowany bejcą pozytywową) i liściastego.

Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

DA 400-1

2

tępy mat

1 l, 5 l, 25 l
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LAKIERY PUR BEZBARWNE

Hesse Lakier warstwowy PUR DE 4500x(połysk)-0004
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070
Lakier warstwowy Hesse PUR DE 4500x(połysk)-0004 to
bezbarwny dwuskładnikowy lakier PUR na bazie żywicy akrylowej. Odporny na światłolakier warstwowy niezawierający aromatów doskonale nadaje się do gruntowania i lakierowania końcowego powłok lakierowych z
otwartymi porami. Dzięki bardzo dobrej odporności na
obciążenia chemiczne i mechaniczne dodatkowo spełnione są wymagania dot. kontaktu z żywnością zgodnie z art.3 rozporządzenia WE nr 1935/2004 i §§ 30/31
ust. 1 niemieckiego Kodeksu artykułów żywnościowych
i paszowych (LFGB). Ten niezawierający zmiękczaczy ftalowych produkt może być bezproblemowo stosowany
do lakierowania zabawek dla dzieci oraz na wybielonym
drewnie.

A Spełnia kryteria kontroli zgodności z prawem o
produktach żywnościowych
A nadaje się do stosowania do zabawek dla dzieci
A Odporny na nadtlenki
A nie zawiera związków aromatycznych
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do stosowania wszędzie przy wykańczaniu wnętrz oraz do malowania mebli z wszystkich rodzajów drewna.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

DE 45004-0004

18

jedwabisty mat

25 l
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LAKIERY PUR BEZBARWNE

Hesse Lakier MEGA-PUR DE 56x(połysk)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 470
Dwuskładnikowy lakier PUR na bazie żywicy akrylowej,
odporny na światło, dobrze wypełniający, nadający się
do szlifowania maszynowego i o składzie zapewniającym
ochronę przed działaniem światła. Lakier warstwowy do
gruntowania i lakierowania końcowego, o bardzo dobrej
przyczepności do pionowych powierzchni. Produkt ten
może być stosowany na drewnie wybielanym. Ten warstwowy lakier PUR posiada świadectwo kontroli trudnopalności według DIN 4102 B1 (sprawdzona i monitorowana) i certyfikat IMO (trudnopalne powłoki dla statków
żeglugi morskiej). Produkt nie zawiera zmiękczacza ftalowego i nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.

A Szczególnie elegancki wygląd i właściwości dotykowe
A 100 % odporności na światło, dzięki czemu idealnie nadaje się na lakiery barwne PUR
A Prosta obróbka na pionowych powierzchniach
A Możliwa aplikacja na wybielanym drewnie
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

MEGA-PUR można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Wykończenie
statków, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

DE 560

2

tępy mat

5 l, 25 l

DE 562

10

matowy

5 l, 25 l

DE 564

20

jedwabisty mat

5 l, 25 l

DE 567

40

jedwabisty połysk

5 l, 25 l
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LAKIERY PUR BEZBARWNE

Hesse PUR lakier brylant DU 449
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 2 : 1 PUR Utwardzacz DR 404
DU 449 to idealnie przezroczysty lakier wysokopołyskowy do już zagruntowanych zamkniętoporowo powłok lakierniczych na drewnie naturalnym, o bardzo małej tendencji do zmiany objętości. Wypełniający produkt po
wyschnięciu zapewnia dużą przezroczystość i wysoki połysk, a także optymalne właściwości dla szlifowania/polerowania.

A Wyjątkowo przeźroczysty po schnięciu
A Idealny na drewno naturalne
A Łatwy do polerowania (w tym także płócienną
tarczą polerską)
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

DU 449 można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Wykończenie
statków, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

DU 449

98

wysoki połysk

5 l, 25 l
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LAKIERY PUR BEZBARWNE

Hesse Lakier PUR ADAMANT DU 48999
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 1 : 1 PUR Utwardzacz DR 4091
ADAMANT to bezbarwny i bardzo odporny na zarysowania lakier wysokopołyskowy. Łatwy do obróbki i odporny na światło materiał lakierniczy jest już po 16 h czasu suszenia gotowy do polerowania zwykłego i płócienną
tarczą polerską. Zawartość cząstek stałych w ilości 70 %
sprawia, że produkt jest zgodny z dyrektywą Decopaint a receptura jest zorientowana na procesy. Gotowa
powierzchnia wykazuje odporność chemiczną wg DIN
68861 1A.

A Znakomita odporność na zadrapanie
A System HIGH-SOLID o zawartości ciał stałych 70
%, zapewniający zgodność z dyrektywą Decopaint
A DIN 68861, część 1A, odporność chemiczna, brak
przebarwień (poziom 5)
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

ADAMANT można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów/wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków jako lakier końcowy na bezbarwnych podkładach
Hesse PUR lub na lakierach barwnych Hesse PUR.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

DU 48999

90

wysoki połysk

5l
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LAKIERY WODNE HYDRO-PUR BEZBARWNE

Hesse PURA-ONE HDE 51-x(połysk)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 71
Dwuskładnikowy lakier akrylowy HYDRO PUR, bardzo
odporny na ścieranie, lepkosprężysty, dobrze wypełniający, odporny na światło. Lakier warstwowy najwyższej klasy do gruntowania i lakierowania końcowego,
o szerokim zakresie zastosowania. Produkt może być
stosowany na drewnie wybielanym. Wyrób budowlany sprawdzony pod względem emisji zgodnie z zasadami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt..
Materiał lakierniczy posiada certyfikat IMO (trudnopalne farby dla statków żeglugi morskiej) i może być stosowany do lakierowania we wnętrzach statków. Ze względu na szczególną recepturę ten lakier nadaje się także do
nieskrzypiących powłok na schodach drewnianych.

odporny na działanie światła
dobra przezroczystość
dobra odporność chemiczna i mechaniczna
Certyfikacja IMO, oznaczająca możliwość lakierowania wnętrz statków
A lakier do schodów bez skrzypienia
A
A
A
A

Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do podłóg z parkietu, drewna i płyt OSB, które narażone są na najwyższe obciążenia.

Parkiet ręcznie, Zastosowania specjalne, Wykończenie statków,
Schody

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HDE 51-2

10

matowy

4.5 l

HDE 51-4

20

jedwabisty mat

4.5 l

HDE 51-7

40

jedwabisty połysk

4.5 l
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LAKIERY WODNE HYDRO-PUR BEZBARWNE

Hesse PURA-NATURA HDE 52-0
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PURA-NATURA Hardener HDR 72
Dwuskładnikowy lakier akrylowyHYDRO PUR, odporny
na ścieranie, lepkosprężysty, rozjaśniający, tępy mat, odporny na światło. O bardzo dobrej odporności na ślady
stóp i powszechnie stosowane chemikalia codziennego
użytku. Lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania
końcowego do drewna jasnego. Naturalny wygląd drewna pozostaje zachowany. Wyrób budowlany sprawdzony pod względem emisji zgodnie z zasadami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt. Ze względu na
szczególną recepturę ten lakier nadaje się także do nieskrzypiących powłok na schodach drewnianych.

A
A
A
A

odporny na działanie światła
tępy mat o dobrej odporności na zadrapania
efekt naturalnego drewna
lakier do schodów bez skrzypienia

Obszar zastosowania

Grupy docelowe

W obszarze mieszkalnym, a także przy większym obciążeniu parkietów i podłóg drewnianych.

Parkiet ręcznie, Zastosowania specjalne, Schody

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HDE 52-0

3

tępy mat

4.5 l
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LAKIERY WODNE HYDRO-PUR BEZBARWNE

Hesse Lakier HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(połysk) NOWY
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091
Dwuskładnikowy warstwowy lakier akrylowy HYDRO-PUR o znakomitej odporności mechanicznej i chemicznej. Dobre akcentowanie rysunku drewna oraz żywość barw, w połączeniu z bardzo dobrą odpornością
na kremy i pot sprawiają, że ten system znakomicie nadaje się do wysokojakościowej ochrony powierzchni w
pełnym zakresie wyposażenia wnętrz klasy premium. Ze
względu na szczególną recepturę ten lakier nadaje się
także do nieskrzypiących powłok na schodach drewnianych. Materiał lakierniczy posiada certyfikat IMO (trudnopalne farby dla statków żeglugi morskiej) i może być
stosowany do lakierowania we wnętrzach statków. Nie
zawiera metylpirolidonu ani zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.
Certyfikowany według DIN 4102 B1Złożono wniosek o
certyfikat trudnopalności wg DIN EN 13501-1!

A dobre akcentowanie rysunku drewna
A lakier do schodów bez skrzypienia
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do stosowania wszędzie przy wykańczaniu wnętrz, włącznie z
kuchniami i łazienkami oraz wnętrzami statków. Nadaje się także
do drewna bogatego w dodatki (np. jesion, dąb, sosna itp.), jak
również schodów i poręczy.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Wykończenie
statków, Drzwi, Schody, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HDE 54002

10

matowy

5 l, 25 l

HDE 54004

25

jedwabisty mat

5 l, 25 l
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LAKIERY WODNE HYDRO-PUR BEZBARWNE

Hesse Lakier HYDRO-PUR o efekcie naturalnego drewna HDE
54500-0001
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5081
Dwuskładnikowy akrylowy lakier HYDRO PUR, bezbarwny, tępy mat, odporny na działanie światła, odporny w
kontakcie z PVC, odporny na kremy i działanie potu, odporny na działanie światła, ze specjalną ochroną przed
działaniem światła. Lakier warstwowy o szczególnie dobrej odporności na zadrapania do gruntowania i lakierowania końcowego struktur z otwartymi porami. Nie zawiera metylpirolidonu ani zmiękczaczy ftalowych, dzięki
czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.

A
A
A
A

odporny na działanie światła
z ochroną przed działaniem światła
efekt naturalnego drewna
tępy mat o dobrej odporności na zadrapania

Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz w obszarze mieszkalnym, z efektem drewna naturalnego; głównie na jasnych gatunkach drewna. Także do schodów i poręczy.

Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne, Drzwi, Schody

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HDE 54500-0001

2

tępy mat

5 l, 25 l
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LAKIERY HYDRO BEZBARWNE

Hesse Lakier HYDRO TOP-SIEGEL HE 6509x(połysk)
Jednoskładnikowy, warstwowy, akrylowy lakier HYDRO
PUR, wodorozcieńczalny, bezbarwny, uniwersalnego zastosowania, dobrze szlifowalny, zawierający rozpuszczalnik w ilości < 3 % i odporny na światło; odporny w kontakcie z PVC, odporny na działanie kremów i potu. Lakier
warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego struktur z otwartymi lub zamkniętymi porami, z dobrym akcentowaniem rysunku drewna o bardzo wysokiej
odporności na oddziaływanie chemiczne i mechaniczne. Produkt może być stosowany na drewnie wybielanym. Nie zawiera metylpirolidonu ani zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek
dla dzieci. Ze względu na mały udział rozpuszczalnika
produkt ten nadaje się także do projektów typu „green
building” (budownictwo ekologiczne). Do uzyskiwania
nieskrzypiących powłok schodów oraz do wielu innych
zastosowań.

A Zawartość rozpuszczalnika < 3 %, dlatego nadaje
się także do obiektów typu „Green Building”.
A Do uzyskiwania nieskrzypiących powłok schodów oraz do wielu innych zastosowań.
A Odporność na poślizg R 10 według normy DIN
51130
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do całego wyposażenia wnętrz i do powlekania mebli, do schodów
i poręczy, na różnych rodzajach drewna.

Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne, Drzwi, Schody

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HE 65093

15

matowy

5 l, 25 l

HE 65094

20

jedwabisty mat

5 l, 25 l

HE 65096

30

jedwabisty połysk

5 l, 25 l
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LAKIERY HYDRO BEZBARWNE

Hesse Lakier HYDRO lakier warstwowy HE 6530x(połysk)-0100
Jednoskładnikowy lakier akrylowy HYDRO, wodorozcieńczalny, bezbarwny, odporny w kontakcie z PVC, odporny na działanie kremów i potu, szybkoschnący. Lakier
warstwowy dobrze akcentujący rysunek drewna, o wysokiej odporności, szczególnie mechanicznej. Produkt może być stosowany na drewnie wybielanym. Nie zawiera
metylpirolidonu ani zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci. Materiał HE 65302-0100 jest zgodny z wymaganiami niemieckiego kodeksu artykułów spożywczych i pasz (LFGB)
i rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 oraz nadaje się do
kontaktu z suchymi artykułami spożywczymi.

A Materiał HE 65302-0100 jest zgodny z wymaganiami niemieckiego kodeksu artykułów spożywczych i pasz (LFGB) i rozporządzeniem (WE) nr
1935/2004 oraz nadaje się do kontaktu z suchymi artykułami spożywczymi.
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Wszędzie przy wykończaniu wnętrz mieszkalnych, do drzwi, mebli
pokojowych, mebli z szufladami, mebli dla dzieci oraz do poręczy
schodów.

Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne, Drzwi

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HE 65302-0100

8

matowy

25 l

HE 65304-0100

20

jedwabisty mat

25 l
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LAKIERY HYDRO BEZBARWNE

Hesse Lakier HYDRO schodowy HE 6542x(połysk)-0100
Jednoskładnikowy lakier akrylowy HYDRO, bezbarwny, dobrze wypełniający, tiksotropowy, odporny w kontakcie z PVC, odporny na działanie kremów i potu oraz
na działanie światła.Do uzyskiwania nieskrzypiących powłok schodów oraz do wielu innych zastosowań. Lakier
warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego
struktur z porami od otwartych do zamkniętych, z dobrym akcentowaniem rysunku drewna oraz bardzo wysoką odpornością mechaniczną oraz chemiczną. Lakier
nadaje się szczególnie do lakierowania części na przenośniku podwieszanym. Produkt może być stosowany na
drewnie wybielanym. Nie zawiera metylpirolidonu ani
zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.

A lakier do schodów bez skrzypienia
A dobre uwydatnienie struktury
A Lakier nadaje się szczególnie do lakierowania
części na przenośniku podwieszanym.
A Odporność na poślizg R 10 według normy DIN
51130
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do lakierowania schodów i całego wystroju wnętrz, w szczególności do lakierowania obiektów trójwymiarowych.

Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne, Drzwi, Schody

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HE 65422-0100

10

matowy

25 l

HE 65424-0100

20

jedwabisty mat

5 l, 25 l

HE 65426-0100

30

jedwabisty połysk

5 l, 25 l

HE 65428-0100

50

błyszczący

5 l, 25 l
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LAKIERY HYDRO-UV BEZBARWNE

Hesse Lakier HYDRO-UV warstwowy HUE 8643x(połysk)-0002
Utwardzany nadfioletem lakier warstwowy HYDRO-UV
do gruntowania i lakierowania końcowego, do otwartoi zamkniętoporowych struktur na odpowiednich podłożach. Ten system lakierowy wykazuje własności elastyczne
i znakomicie nadaje się do lakierowania schodów i intensywnie użytkowanych mebli.

A Dobry w zastosowaniu do lakierowania schodów.
A bardzo dobra odporność
A duża zdolność wypełniania
A z certyfikatem IMO
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do lakierowania schodów i całkowitych wykończeń wewnętrznych,
do lakierowania wnętrz statków. Zastosowanie na europejskich gatunkach drewna liściastego.

Schody, Drzwi, Meble

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HUE 86432-0002

8

matowy

25 l

HUE 86434-0002

20

jedwabisty mat

25 l
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LAKIERY HYDRO-UV BEZBARWNE

Hesse HYDRO-UV DIAMATT HUU 89020
DIAMATT – Twardy jak diament, głęboko matowy lakier
nawierzchniowy. Ten lakier HYDRO-UV zachwyca optyką głębokiego matu, bez względu na to, czy chodzi o
aplikację na barwnych podłożach lub na powierzchniach
drewnianych. Dzięki swojej niewrażliwości na szorowanie
i mikrozadrapania ten lakier do natryskiwania można stosować do wszystkich powłok lakierniczych we wnętrzach,
gdzie inne systemy lakiernicze nie zapewniają odpowiednich właściwości.

A
A
A
A
A

Ekstremalny mat
Bardzo wysoka odporność na szorowanie
Brak wybłyszczeń
dobra przezroczystość
Znakomita odporność chemiczna

Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do stosowania jako lakier nawierzchniowy na barwnie lub bezbarwnie zagruntowanym drewnie lub materiałach płytowych do
branży produkcji meblarskiej lub wyposażenia kuchni i łazienek.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Zastosowania specjalne, Drzwi

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HUU 89020

5

tępy mat

25 l
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LAKIERY UV BEZBARWNE

Hesse Lakier warstwowy UV na polewarkę UE 77709 bezbarwny
Lakier do aplikacji metodą polewania, utwardzany nadfioletem, do gruntowania i lakierowania końcowego
struktur z porami od otwartych do zamkniętych, tworzący elegancką powierzchnię.

A Możliwość aplikacji metodą polewania
A Lakier gruntujący i końcowy
A elegancki wygląd powierzchni
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Dla przemysłu meblarskiego

Meble

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

UE 77709

wysoki połysk

25 kg

50

LAKIERY UV BEZBARWNE

Hesse Lakier naw. UV na walce UUE 7100x(połysk)-0030 bezbarwny
Utwardzany nadfioletem lakier nawierzchniowy, specjalnie opracowany do promienników ekscymerowych dla
uzyskania matowej, bardzo odpornej na zadrapania powłoki.

A Bardzo odporny na zadrapania
A Głęboki mat, gotowy do użycia
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do mebli domowych, wykańczania wnętrz itp. na odpowiednim
podkładzie w strukturze systemu.

Kuchnia i łazienka, Meble

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

UUE 71000-0030

31

tępy mat

10 l, 25 kg
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OLEJE/WOSKI BEZBARWNE

Proterra NATURAL-SOLID-OIL GE 11254
Olej na bazie oleju lnianego, bez sykatyw zawierających kobalt i ołów, o łagodnym zapachu i niskiej zawartości
rozpuszczalnika. Dobre akcentowanie rysunku drewna i
znakomita odporność mechaniczna oraz chemiczna. Bardzo wydajny, ponieważ skutecznie chroni drewno już po
jednokrotnej aplikacji!

A szybkoschnący olej naturalny
A o małej zawartości rozpuszczalnika, dlatego przyjemny zapach
A wyrób budowlany sprawdzony pod względem
emisji zgodnie z zasadami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt
A Bardzo wydajny, ponieważ skutecznie chroni
drewno już po jednokrotnej aplikacji!
A Działanie antybakteryjne zgodnie z normą ISO
22196:2007
A Odporność na poślizg R 10 według normy DIN
51130
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do parkietów i powłok na meblach; do powierzchni drewnianych
we wnętrzach, takich jak meble domowe, meble w sypialniach, meble dziecięce oraz boazerie i okładziny sufitowe. Także do schodów
i poręczy.

Wykończenie wnętrz, Meble, Parkiet ręcznie, Zastosowania specjalne, Drzwi, Schody

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Wielkość pojemnika

GE 11254

1 l, 2.5 l, 5 l, 25 l
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OLEJE/WOSKI BEZBARWNE

Hesse INVIPRO-OIL OE 52860
Niezawierająca kobaltu ani butanonoksymu mieszanina z naturalnych olejów i naturalnych wosków, połączona z żywicami alkidowymi uszlachetnionymi naturalnym
olejem. Ten szybkoschnący, wolny od aromatów olej zawiera środek chroniący przed działaniem światła i zdecydowanie dłużej chroni przed zmianami koloru niż porównywalne oleje. Bardzo dobrze wnika w drewno i dzięki
temu zachowuje otwarte pory oraz funkcję oddychania
drewnianej powierzchni. Powierzchnia pozostaje antystatyczna i wygląda tak, jakby była bez powłoki. Jest jednak
odporna na ścieranie i wykazuje właściwości hydrofobowe – w ten sposób jest nie tylko lepiej chroniona, ale także bardziej trwała niż powierzchnia surowego drewna.
Również czyszczenie powierzchni jest przez to ułatwione,
a powierzchnie z prawdziwego drewna dłużej zachowują
swój indywidualny i ekskluzywny charakter. Dzięki innowacyjnej recepturze materiał INVIPRO-OIL jest zgodny
z dyrektywą Decopaint i nie jest sklasyfikowany według
obecnie obowiązującego rozporządzenia GHS/CLP.

A Efekt naturalnego drewna – powierzchnia wygląda, jakby nie miała powłoki
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

W całym obszarze mieszkalnym jako olej z efektem drewna naturalnego, na powierzchniach obciążanych użytkowaniem w stopniu
od normalnego do średniego; głównie na jasnych gatunkach drewna.

Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Wielkość pojemnika

OE 52860

6

1 l, 2.5 l, 5 l, 25 l
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OLEJE/WOSKI BEZBARWNE

Hesse SPEEDCARE-OIL OE 52872
Szybkoschnąca, niezawierająca butanonoksymu mieszanina olejów naturalnych, połączona z żywicami alkidowymi wzbogaconymi naturalnymi olejami. Specjalne sykatywy niezawierające kobaltu ani ołowiu sprawiają, że olej
schnie błyskawicznie. Starannie dobrane, niezawierające
aromatów rozpuszczalniki są stosowane również w branży kosmetycznej. Materiał jest zgodny z dyrektywą Decopaint i wyróżnia się znakomitą rozlewnością, wspaniałym zwilżeniem porów oraz przyjemnymi właściwościami
optycznymi i dotykowymi. W zależności od gramatury
powłoki można uzyskać otwartoporowe i oddychające
lub silnie wypełnione powierzchnie o bardzo dobrej odporności mechanicznej i chemicznej. Błyskawiczne schnięcie zapewnia zauważalną oszczędność czasu podczas
produkcji. Ponieważ materiał należy także suszyć w sposób wymuszony, wytwarzane powierzchnie już po kilku minutach można składować w stosie lub dalej obrabiać. W przypadku tego produktu typowe dla powłok
olejowych docieranie i zdejmowanie nadmiaru nie jest
konieczne. SPEEDCARE-OIL urzeka równomiernie matową optyką oraz dobrą akcentacją rysunku drewna i przezroczystością.

A Bardzo szybkie schnięcie
A Suszenie wymuszone; możliwość piętrowania lub
dalszej obróbki w ciągu 15 minut
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Jako powłoka gruntująca i kryjąca, do powierzchni zarówno otwartoporowych i oddychających, jak i powleczonych wypełniająco, o
obciążeniu od normalnego do mocnego. Także do schodów i poręczy.

Wykończenie wnętrz, Meble, Schody, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

OE 52872

4

matowy

1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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LAKIERY UV BEZBARWNE

Hesse Olej kryjący oxy-reaktywny na walce RO 79810
System aktywowany nadfioletem, na bazie oleju naturalnego, głęboki mat, bezbarwny, gotowy do użycia. Zapewniona jest zgodność z wymogami z zakresu naturalności wg normy ÖNORM C 2380.

A Głęboki mat
A Bezbarwny
A Naturalna optyka
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do powlekania paneli i podłóg na wszystkich popularnych gatunkach drewna. Produkt stosuje się na powierzchniach drewnianych,
które mają zachować naturalny charakter. Nie nadaje się do odymianego dębu i drewna poddanego obróbce termicznej.

Parkiet przemysłowo, Parkiet ręcznie

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

RO 79810

2

tępy mat

10 l, 25 kg
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LAKIERY PUR BARWNE

Hesse Lakier PUR barwny na szkło DB 4210x(połysk)-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 4076-0001
Dwuskładnikowy lakier akrylowy PUR, jedwabisto matowy i odporny na światło. Barwny lakier końcowy do
lakierowania szkła, nadaje się także do bezpośredniego
powlekania metali, takich jak chrom, stal nierdzewna,
aluminium itp. Dostarczany niemal we wszystkich kolorach.

A Znakomita przyczepność na szkle
A Możliwa bezpośrednia aplikacja na szkło
A Lakier barwny do różnych metali we wnętrzach
Lakier barwny do różnych metali we wnętrzach
Dostarczany w wielu kolorach
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do stosowania przy wykańczaniu wnętrz oraz do powlekania mebli.

Szkło, Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

DB 42105-9010

9010

25

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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LAKIERY PUR BARWNE

Hesse Lakier PUR Brillant-Color DB 449-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 2 : 1 PUR Utwardzacz DR 404
DB 449-(barwa) to barwny lakier wysokopołyskowy o
znakomitej rozlewności. Dobrze wypełniający produkt po
wysuszeniu jest bardzo przezroczysty i zapewnia wysoki połysk oraz optymalne możliwości szlifowania/polerowania. Barwny lakier wysokopołyskowy jest dostępny w
niemal wszystkich odcieniach.

A Doskonała rozlewność
A Wyjątkowo przeźroczysty po schnięciu
A Łatwy do polerowania (w tym także płócienną
tarczą polerską)

Obszar zastosowania

Grupy docelowe

DB 449-(barwa) można stosować w pełnym zakresie wykańczania
sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we
wnętrzach statków.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Wykończenie
statków, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

DB 449-9005

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

9005

wysoki połysk

5 l, 10 l, 25 l

DB 449-9010

9010

wysoki połysk

5 l, 10 l, 25 l

DB 449-9016

9016

wysoki połysk

3 l, 5 l, 25 l

95
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LAKIERY PUR BARWNE

Hesse FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa)
FANTASTIC-COLOR to odporny na światło i bardzo
wyważony dwuskładnikowy lakier barwny, o znakomitej zdolności krycia i krótkim czasie schnięcia. Produkt
cechuje się wyjątkową stabilnością na pionowych powierzchniach i doskonałą rozlewnością na poziomych powierzchniach. FANTASTIC-COLOR nadaje się do lakierowania końcowego i dlatego jest odpowiednim lakierem
barwnym do bardzo wymagających i wysokojakościowych powierzchni barwnych o znakomitych właściwościach
dotykowych i odporności na kontakt z biżuterią. Ponadto
możliwa jest bezpośrednia aplikacja FANTASTIC-COLOR
na szlifowanych surowych krawędziach i powierzchniach
MDF.

A Do 60 % więcej naniesionego materiału na powierzchniach pionowych w porównaniu z tradycyjnymi lakierami barwnymi PUR
A O 40 % wyższa zdolność krycia dla wszystkich
barw i do 25 % wyższa zawartość ciał stałych w
porównaniu z lakierem UNA-COLOR
A Możliwość bezpośredniej aplikacji na obrzeżach
MDF
A Dobra odporność na reakcję z biżuterią, dzięki
czemu w wielu przypadkach można zrezygnować
z przezroczystego pokrycia nawierzchniowego
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

FANTASTIC-COLOR jest lakierem barwnym spełniającym najwyższe wymagania we wszystkich istotnych kategoriach właściwości
produktu i można go stosować w pełnym zakresie wykończenia
wnętrz, do kuchni i łazienek oraz do wnętrz statków.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

DB 48885-9010

9010

25

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 25 l
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LAKIERY HYDRO PUR BARWNE

Hesse Lakier HYDRO-PUR barwny na szkło HDB 54105-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 5 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5040
Dwuskładnikowy barwny lakier akrylowy HYDRO PUR
do uniwersalnego lakierowania tylnych powierzchni
szkła. Barwny lakier końcowy do lakierowania szkła, o
bardzo dobrej odporności na obciążenia chemiczne i
mechaniczne. Odporny na światło i na zadrapania, wytrzymały, charakteryzuje się równomiernym rozkładem
pigmentów. Materiał schnie także w temperaturze pokojowej, tworząc równomierny, barwny film o znakomitej
przyczepności do szklanego podłoża.

A Do uniwersalnego użycia na wszystkich powierzchniach szklanych popularnych w wykończeniu wnętrz
A Równomierny rozdział pigmentu w filmie lakierowym
A Schnie już w temperaturze pokojowej, dając żądany efekt bez zmętnień
A Doskonała przyczepność na szklanych powierzchniach, które zostały oczyszczone środkiem HS 6601
A Doskonała odporność chemiczna i mechaniczna
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do lakierowania szkła w pełnym zakresie wykańczania wnętrz, w
tym także do kuchni i łazienek.

Szkło, Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HDB 54105-9010

9010

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 25 l
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LAKIERY HYDRO PUR BARWNE

Hesse Lakier HYDRO-PUR Color HDB 5470x(połysk)-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 5 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5093
Dwuskładnikowy barwny lakier akrylowy HYDRO PUR,
dobrze kryjąca, Odporny w kontakcie z PVC, odporny na
działanie kremów i potu oraz odporny na światło. Lakier
warstwowy najwyższej klasy do gruntowania i lakierowania końcowego o znakomitej odporności mechanicznej i
chemicznej.

A dobre krycie i wypełnianie
A Doskonała odporność chemiczna i mechaniczna
A Odporny w kontakcie z PVC, odporny na działanie kremów i potu oraz odporny na światło.
Obszar zastosowania
Produkt można stosować wszędzie przy wykańczaniu wnętrz, łącznie z silnie obciążanymi powierzchniami, np. w kuchni i łazience.
Można stosować na różnych rodzajach drewna, płycie MDF z bezpośrednim pokryciem krawędzi oraz na różnych foliach. Najlepiej

nadaje się do lakierowania silnie obciążonych powierzchni, w tym
także schodów.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Drzwi, Schody

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HDB 54705-9010

9010

27

jedwabisty mat

5 l, 25 l
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LAKIERY HYDRO PUR BARWNE

Hesse Lakier HYDRO-PUR barwny Brillant HDB 54799-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 5 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091
Dwuskładnikowy barwny system lakierów akrylowych
HYDRO-PU; wodorozcieńczalny, odporny na światło,
pigmentowany, o wysokim połysku, dobrze wypełniający i o znakomitej odporności chemicznej i mechanicznej. Możliwość polerowania zwykłego i wielowarstwową płócienną tarczą polerską, Odporny w kontakcie z
PVC, odporny na działanie kremów i potu oraz odporny
na światło. Nie zawiera metylpirolidonu ani zmiękczaczy
ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci.

A
A
A
A
A

dobre właściwości wypełniające
dobra przezroczystość
odporny na działanie światła
Doskonała odporność chemiczna i mechaniczna
dobre właściwości z zakresu polerowania (w tym
polerowania płócienną tarczą polerską)

Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do jakościowych mebli domowych o powierzchniach wysokiej klasy
w pełnym zakresie wykończenia wnętrz, a także do kuchni i łazienek.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HDB 54799-9005

9005

90

wysoki połysk

5 l, 25 l

HDB 54799-9010

9010

90

wysoki połysk

5 l, 25 l

HDB 54799-9016

9016

90

wysoki połysk

1 l, 5 l, 25 l
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LAKIERY HYDRO BARWNE

Hesse Lakier HYDRO PRO-COLOR HB 6528x(połysk)-(barwa)
Jednoskładnikowy, barwny lakier akrylanowy HYDRO
PU, zawartość rozpuszczalnika < 3 %, jedwabisty mat,
tiksotropowy, dobrze kryjący, odporny w kontakcie z
PVC, odporny na działanie kremów i potu, odporny na
światło i na zadrapania. Najwyższej jakości lakier warstwowy do gruntowania i lakierowania końcowego, o
bardzo eleganckim wyglądzie i szerokim zakresie zastosowań. Trudnopalny wg DIN 4102 B1 na odpowiednim
podłożu. Nie zawiera metylpirolidonu ani zmiękczaczy
ftalowych, dzięki czemu nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci. Ze względu na mały udział rozpuszczalnika produkt ten nadaje się także do projektów typu „green building” (budownictwo ekologiczne).

A Zawartość rozpuszczalnika < 3 %, dlatego nadaje
się także do obiektów typu „Green Building”.
A dobra zdolność krycia
A trudnopalny według DIN 4102 B1.
Obszar zastosowania
Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz w obszarze mieszkalnym
na odpowiednich rodzajach drewna, wypełniaczach pigmentowych,
podkładach i foliach podkładowych po odpowiednim przeszlifowa-

niu. Do powierzchni mebli w pełnym zakresie wykańczania wnętrz;
do schodów, drzwi, listw itp.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne, Schody

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HB 65285-9005

9005

26

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 25 l

HB 65285-9010

9010

26

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 25 l

62

LAKIERY HYDRO-UV BARWNE

Hesse Lakier barwny DIACOLOR HUB 88x(połysk)-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 20 : 1 HYDRO Utwardzacz HDR 5086
Hesse DIACOLOR to lakier barwny, który można obrabiać na różne sposoby. Preferowaną obróbką jest obróbka przy użyciu instalacji natryskowej z następczymi instalacjami do suszenia i utwardzania UV w ramach produkcji
przemysłowej. Jednak istnieje możliwość lakierowania
przy użyciu materiału DIACOLOR tak jak w przypadku
konwencjonalnego wodnego lakieru dwuskładnikowego na stanowiskach do natrysku ręcznego bez specjalnego sprzętu do suszenia. Ma to zastosowanie szczególnie
przy elementach, które nie pasują do instalacji przemysłowych. Cechą szczególną tego lakieru jest to, że rezultat końcowy jest niemal identyczny pod względem odcienia i stopnia połysku. Stąd wynika istotna zaleta tego
materiału: potrzebny jest tylko jeden lakier do kilku obszarów zastosowań, co oszczędza koszty magazynowania i transportu.

A Lakier do lakierowania przy użyciu instalacji lakierniczych oraz do aplikacji na elementach konwencjonalną metodą natrysku ręcznego
A Oszczędność kosztów i transportu
A znakomita zdolność krycia
A Dwuskładnikowy
A Obróbka z lub bez utwardzania UV
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do pełnego zakresu wykończenia wnętrz, do drzwi i mebli, łącznie
z mocno narażonymi obszarami, takimi jak kuchnia i łazienka.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Drzwi

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HUB 885-9016

9016

30

jedwabisty mat

10 l, 25 l
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OLEJE / WOSKI BARWNE

Hesse ULTRA-WHITE-OIL OB 52842-0770
Pigmentowany, dobrze barwiący uniwersalny olej na
bazie oleju lnianego, słonecznikowego i jojoba, a także żywicy alkidowej modyfikowanej olejem naturalnym,
lepkosprężysty, odporny na ścieranie, bez sykatyw zawierających kobalt i ołów. Dzięki optymalnej kombinacji surowców ten produkt posiada znakomitą odporność
na światło w porównaniu do innych systemów olejowych oraz wykazuje zaledwie minimalną skłonność do żółknięcia w ciemności! Oddychająca powierzchnia z otwartymi porami jest bardzo wytrzymała. Dzięki zawartemu
w nim środkowi chroniącemu przed działaniem światła
opóźniana jest zmiana barwy podłoża. Dzięki innowacyjnemu zestawieniu surowców ten produkt nie został zaklasyfikowany zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem GHS/CLP!

A
A
A
A
A
A

Wyjątkowa biel
bez sykatyw zawierających ołów i kobalt
Dłuższa stabilność kolorystyczna podłoża
Brak klasyfikacji GHS/CLP!
Olej o znakomitej odporności na światło
bardzo niewielka tendencja do żółknięcia w
ciemności!

Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do powierzchni mebli w pełnym zakresie wykańczania wnętrz; do
schodów, drzwi, listw itp. Także do powlekania parkietów i podłóg drewnianych, jak również płyt OSB i podłóg z korka w obszarze
mieszkalnym.

Wykończenie wnętrz, Meble, Parkiet ręcznie, Zastosowania specjalne, Schody

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Wielkość pojemnika

OB 52842-0770

WEISS

2.5 l, 25 l
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OLEJE / WOSKI BARWNE

Hesse NATURAL-COLOUR-OIL OB 83- (barwa)
Olej na bazie oleju lnianego, a także żywicy alkidowej
modyfikowanej olejem naturalnym, z dodatkiem sykatyw bez ołowiu i kobaltu, z pigmentacją, lepkosprężysty,
odporny na ścieranie, z ochroną przed działaniem światła. Oddychająca powierzchnia z otwartymi porami jest
bardzo wytrzymała. Wyrób budowlany sprawdzony pod
względem emisji zgodnie z zasadami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt.

A bez sykatyw zawierających ołów i kobalt
A do powierzchni o otwartych porach i oddychających
A wyrób budowlany sprawdzony pod względem
emisji zgodnie z zasadami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do parkietów i powłok na meblach oraz do powierzchni drewnianych we wnętrzach, takich jak meble domowe, meble w sypialniach, meble dziecięce oraz boazerie i okładziny sufitowe.
Także do schodów i poręczy.

Wykończenie wnętrz, Meble, Parkiet ręcznie, Zastosowania specjalne, Schody

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Wielkość pojemnika

OB 83-133

TEAK

1 l, 2.5 l

OB 83-700

WEISS / WHITE

1 l, 2.5 l

OB 83-702

GRAUBRAUN

1 l, 2.5 l

OB 83-703

GRAU/ GREY

1 l, 2.5 l

OB 83-740

OLIV-GRAU/ OLIVE-GREY

1 l, 2.5 l

OB 83-803

HELLBRAUN/ LIGHT WALNUT

1 l, 2.5 l

OB 83-804

DUNKELBRAUN/ DARK WALNUT

1 l, 2.5 l

OB 83-900

SCHWARZ/ BLACK

1 l, 2.5 l

OB 83-901

EBENHOLZ/ EBONY

1 l, 2.5 l
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LAKIERY DEKORACYJNE

66

LAKIERY DEKORACYJNE

Lakiery
dekoracyjne
Jeśli potrzebne jest uzyskanie indywidualnej powierzchni o unikalnym charakterze, najlepszym wyborem jest użycie lakierów dekoracyjnych. Lakiery dekoracyjne są kreatywnymi recepturami i oferują
fantazyjne możliwości w zakresie zdobienia powierzchni. Lakiery
dekoracyjne mają różne właściwości optyczne i dotykowe oraz są
dostępne w różnych wersjach. Wykonawcy o dobrym wyczuciu barw
mogą tworzyć niepowtarzalne kompozycje i motywy. Wiele z opisanych efektów można także uzyskać jako lakierowanie tylnych powierzchni szkła.
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LAKIERY PUR BEZBARWNE

Hesse PUR DECORATIVE-METAL baza DE 48219-0901
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 4 : 1 Utwardzacz PU DECORATIVE-METAL DR
4008
Dwuskładnikowy, odporny na światło Lakier podstawowy PU DECORATIVE-METAL DE 48219-0901 jest
bezbarwny i można go mieszać z wybranymi rodzajami proszku metalowego Hesse w zależności od żądanego efektu na powierzchni. Możliwe są również kombinacje w ramach różnych rodzajów proszków metalowych
w mieszaninie lakier/utwardzacz. Dzięki temu w ramach
projektowania i designu te wyjątkowe powierzchnie zapewniają duże możliwości dekoracyjne. Materiał PU DECORATIVE-METAL ma dodatkowo certyfikację MOM.

A Aplikacja rzeczywistego metalu metodą natryskową na wielu materiałach nośnych. Dostępnych jest 5 różnych rodzajów metalu, które można
ze sobą mieszać i łączyć. Certyfikacja wg MOM.
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do stosowania wszędzie przy wykańczaniu wnętrz, budowie jachtów i powlekania mebli.

Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Wykończenie
statków, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

DE 48219-0901

wysoki połysk

1 l, 5 l, 25 l
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LAKIERY WODNE HYDRO-PUR BEZBARWNE

Hesse Lakier HYDRO-PUR na szkło HDU 54xx0(efekt)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 5 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5040
Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy HYDRO
PUR do uniwersalnego lakierowania tylnych powierzchni
szkła. Odporny na światło i na zadrapania, wytrzymały,
charakteryzuje się równomiernym matowaniem. Materiał
schnie także w temperaturze pokojowej, tworząc film dekoracyjny o znakomitej przyczepności do szklanego podłoża.

A Dostępne trzy efekty dekoracyjne: satyna, wytrawianie i piaskowanie
A Schnie już w temperaturze pokojowej, dając żądany efekt bez zmętnień
A Doskonała przyczepność na szklanych powierzchniach, które zostały oczyszczone środkiem HS 6601
A Do wszechstronnego użytku na wszystkich popularnych powierzchniach szklanych przy wykańczaniu wnętrz
Obszar zastosowania

Grupy docelowe

Do lakierowania szkła w pełnym zakresie wykańczania wnętrz, w
tym także do kuchni i łazienek.

Szkło, Zastosowania specjalne, Wykończenie wnętrz, Meble

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HDU 54120

GLASLACK, SATINEFFEKT

20

tępy mat

1 l, 5 l, 25 l

HDU 54260

GLASLACK, ÄTZEFFEKT 20

tępy mat

1 l, 5 l, 25 l

HDU 54270

GLASLACK, SANDSTRAHLEFFEKT

tępy mat

1 l, 5 l, 25 l

20

69

LAKIERY PUR BARWNE

Hesse CREATIVE-METALLIC DB 46555-(barwa)
Za pomocą lakieru barwnego Hesse CREATIVE-METALLIC można uzyskać unikalne dekoracje w wyposażeniu
wnętrz, na meblach oraz drzwiach. Stwórz najpiękniejsze efekty dekoracyjne, stosując strukturę metaliczną
od drobnej do grubej, a także srebrny, miedziany i złoty odcień aż po nowoczesne, barwne efekty metallic. We
wzorniku barw CREATIVE-METALLIC przedstawiono 112
różnych odcieni, które prezentują wszechstronność tego systemu. Naturalnie, lakiery tej serii można mieszać ze
sobą, co pozostawia niemal nieograniczony zakres możliwości twórczych.

A Zastosowanie na tworzywach drzewnych i szkle
A Dostępne są wzorniki z 112 barwami do konsultacji z klientami
Obszar zastosowania
Ten szybkoschnący system lakierniczy został opracowany w szczególności z myślą o wyposażeniu wnętrz i zabudowie sklepów. Kolejne możliwe zastosowanie to lakierowanie mebli i drzwi. Za pomocą tego samego lakieru można także powlekać szkło do celów

dekoracyjnych, stosowane jako elementy takie jak szklane drzwi lub
parawany prysznicowe, a także jako części meblowe ze szkła.

Grupy docelowe
Szkło, Wykończenie wnętrz, Kuchnia i łazienka, Meble, Drzwi

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Połysk 60° (Gloss +/-5)

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

DB 46555-CU01

COPPER

25

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

DB 46555-GD01

GOLD

25

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

DB 46555-MC01

SILVER COARSE

25

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

DB 46555-MF01

SILVER FINE

25

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

DB 46555-MM01

SILVER MEDIUM

25

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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LAKIERY HYDRO BARWNE

Hesse HYDRO Lakier metaliczny HB 65445-(barwa)
Silnie tiksotropowy 1-składnikowy metaliczny lakier
barwny HYDRO o dobrej stabilności na powierzchniach
pionowych i równomiernym tworzeniem efektu dekoracyjnego. Ten odporny na światło lakier barwny jest dostępny w wielu odcieniach i nadaje się szczególnie do powlekania części trójwymiarowych.

A Równomierne utworzenie efektu bez zmętnień.
A Wyjątkowe właściwości płynięcia zapobiegają powstawaniu zacieków na pionowych powierzchniach.
A Zapewnia unikalną optykę powierzchni metalicznej.
Obszar zastosowania
Materiał ten to uniwersalny metaliczny lakier dekoracyjny do struktur z otwartymi porami w obszarze mieszkalnym. Dzięki tiksotropowym właściwościom płynięcia ułatwia on lakierowanie powierzchni

pionowych. Można go również stosować do bezpośredniego powlekania odpowiednich, oczyszczonych i przeszlifowanych folii.

Grupy docelowe
Wykończenie wnętrz, Meble, Zastosowania specjalne

Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia

Odcień koloru

Stopień połysku

Wielkość pojemnika

HB 65445-9006

9006

jedwabisty mat

1 l, 5 kg, 25 l

HB 65445-9007

9007

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

HB 65445-9022

9022

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

HB 65445-9023

9023

jedwabisty mat

1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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UWAGI

Wyłączenie odpowiedzialności
Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie
www.hesse-lignal.de lub prosimy skonsultować się z Państwa opiekunem klienta. Dane te
mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach według zasad
techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego zachęcamy do
zapoznania się z naszymi warunkami handlowymi. Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona.
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