
COATINGS

Akcenty dotyczące powierzchni

Naturalne olejowanie z prędkością światła.

www.hesse-lignal.de

Olej-Oksy-reaktywNy  
dO NakładaNia walcem

>   ekologiczny – na bazie  
oleju naturalnego

>   Naturalna optyka matowa
>   certyfikat Ö-Norm c 2380



Olej-Oksy-reAktywny dO nAkłAdAniA wAlcem

do przemysłowego powlekania płaskich elementów.

Parkiet

meble

Panele

Za pomocą oleju oksy-reaktywnego do nakładania walcem można powlekać parkiet, meble, drzwi i panele, nadając im odporną 
i trwałą ochronę.  Ponadto powierzchnia zyska odporność na zadrapania, której nie można zapewnić klasyczną powłoką olejową.

skróć cykle produkcyjne w swoim zakładzie! Od drewna surowego aż do produktu gotowego do pakowania w ciągu mniej niż 
6 minut. Oszczędzaj czas i koszty, rezygnując z uciążliwego składowania pośredniego. Olej-oksy-reaktywny Hesse do nakładania 
walcem pomoże zoptymalizować procesy wytwórcze.

jeszcze dziś umów się na spotkanie z doradcą i przekonaj się o zaletach naszego innowacyjnego oleju.

Najkrótszy czas suszenia do uzyskania gotowego elementu

www.hesse-lignal.de
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Olej-Oksy-reAktywny dO nAkłAdAniA wAlcem

Oleje gruntujące Oleje kryjące Zalety

Bezbarwny  
fabrycznie

rOG
Bezbarwny olej gruntujący
rwOG
Olej gruntujący do wstępnego 
powlekania alkalicznych podłoży, 
takich jak dąb odymiany, drewno 
poddane obróbce termicznej

rO
Bezbarwny olej kryjący. stosuje 
się na oleju gruntującym rOG/
rwOG lub w powłoce warst-
wowej jako olej podstawowy i 
kryjący w jednym

>  Powłoki są możliwe przy użyciu 
zaledwie jednego produktu rO

>  elastyczne barwienie w ins-
talacji stosującej pasty barw-
ne rOZ, aby np. wyrównać 
różnice odcieni w podłożu

Barwny 
fabrycznie

rOP
Zabarwiony olej gruntujący

rOB
Zabarwiony olej kryjący, do 
tworzenia specjalnych efektów

> Powtarzalne odcienie
> Gotowy do użycia
> Proste użycie

Bezbarwny lub barwny? Obie możliwości są dostępne przy użyciu olejów 
oksy-reaktywnych Hesse do nakładania walcem

wystarczy mniej niż 6 minut,aby otrzymać produkt gotowy do 
pakowania!dukt!

Promiennik UV 

3 lampy

wałek scotchbrite

walec pojedynczy 

Olej kryjący 5-9 g/m 2

Promiennik UV 

3 lampy

szybciej. O wiele szybciej 

60

czas suszenia (konkurencja)

> suszenie 16 h 
> dalsza obróbka
> nadawanie koloru
> suszenie 16 h 
> Pakowanie  
> nakład czasu min. 48 h

> suchy w ciągu < 6 minut 
>  Gotowa powierzchnia z 

natychmiastową możliwością  
pakowania

> Pakowanie
>  Oszczędność czasu względem 

konkurencji 48 h

czas suszenia – olej-oksy-reaktywny  
Hesse do nakładania walcem
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 Hesse GmbH & co. kG
warendorfer str. 21
59075 Hamm – Germany

tel.: + 49 2381 96300
Fax: + 49 2381 963849

e-mail: info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.de
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