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Powlekanie powierzchni sklejek, które nie są zasklepione, nie jest bezproblemowe. Używane 
do tego forniry łuszczone mają zazwyczaj grubość wynoszącą 0,7 - 1,4 mm. Już przy 
nakładaniu forniru powstają pęknięcia forniru na skutek zwijania się fornirów łuszczonych. 
 
Silna skłonność do pęcznienia powoduje dodatkowo tak wysokie naprężenia, że powstawanie 
pęknięć przy działaniu wilgoci przenosi się na powierzchnię lakieru. 
Dlatego radzimy zasklepienie odpowiednim obłogiem zewnętrznym (grubość 0,5 - 0,7 mm).  
 
Z wyżej wymienionych powodów nie możemy podać wiążących zaleceń odnośnie powlekania 
warstwowego niezasklepionych powierzchni sklejek, jak również oszacowania późniejszych 
szkód. W przypadku stopni schodów z zasady zalecamy zasklepienie ciętym lub piłowanym 
fornirem. 
Dla różnych innych zastosowań o małym obciążeniu wilgocią wielokrotnie sprawdziły 
się w praktyce następujące struktury lakierowe: 
 
• Szlif surowego drewna ziarnem 150/180 
• 1 x gruntowanie podkładem UNA-PUR DG 534 

Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
rozcieńczony w proporcji 30 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 

• po suszeniu szlifowanie pośrednie ziarnem 320 
• 2 x UNA-PUR-Grund DG 534 

Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
rozcieńczony w proporcji 10 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 

• po suszeniu każdorazowo szlifowanie pośrednie ziarnem 320 
• 2 x UNA-PUR DE 554 

Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
rozcieńczony w proporcji 10 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 

• ze szlifowaniem pośrednim ziarnem 320 
lub 

• Szlif surowego drewna ziarnem 150/180 
• 2 x lakierowanie, ze szlifowaniem pośrednim, lakierem UNA-PUR DE 554 

Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z utwardzaczem DR 4070 
+ przynajmniej 20 % rozcieńczalnika DV 4900 
 

Właściwości podłoża, gramatura powłoki, dodatek rozcieńczalnika i czasy suszenia 
zastosowanych materiałów mają decydujący wpływ na jakość powierzchni lakierowej. 
Prosimy wykonać próbne lakierowanie w warunkach praktycznych, najlepiej wraz z 
odpowiednimi testami odporności, 
odpowiednio do danego celu zastosowania! 
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Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 


