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Wymagane produkty: 
• Podkład izolujący PUR DP 491-9343 

Stosunek składników mieszanki 4 : 1 z utwardzaczem DR 405 
• UNA-COLOR DB 45245-(barwa)  

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem DR 4070 
Rozcieńczalnik PUR DV 4900 

• Lakier brylantowy PUR Acryl DU 45229 
Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z DR 4005 
Rozcieńczalnik PUR DV 4935 

 
Obszary zastosowania: 
Twórcze akcenty na powierzchniach we wnętrzach, w miejscach publicznych.  
 
Technika obróbki: 
 
Gruntowanie: 
• Folia podkładowa, zafoliowane powierzchnie wiórowe lub MDF dobrze przeszlifować 

(ziarno 220 - 280) 
• gruntować 2 x 150 - 200 g/m² w zależności od materiału nośnego 

Podkład izolujący PUR DP 491-9343 
Stosunek składników mieszanki 4 : 1 udziały obj. z utwardzaczem PUR DR 405 
rozcieńczać odpowiednio do potrzeb i urządzenia natryskowego w proporcji  
5 - 20 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 

• Suszenie pośrednie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C 
• Szlifowanie międzywarstwowe ziarnem 320 - 400 
• Suszenie pośrednie przynajmniej 16, lepiej dłużej  
 
Zalecenie:  
Im dłuższe suszenie ostatniej warstwy podkładu, tym mniejsze osiadanie gotowej powierzchni 
o wysokim połysku. 
 
 
Nadawanie koloru: 
• Szlif ziarnem 320, ostatni ziarnem 400, przeszlifować płasko 
• 1 x wg odcienia barwy ew. lakierować 2 x w ilości 100 - 150 g/m²  

UNA-COLOR DB 45245-(barwa) 
Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
rozcieńczać odpowiednio do potrzeb i urządzenia natryskowego w proporcji  
5 - 20 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 lub DV 4994  

• Suszenie pośrednie przynajmniej 5 godzin 
• Szlif pośredni ziarnem 400 
• Suszenie przynajmniej 5 godzin, lepiej 16 godzin 
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Wysoki połysk: 
• Szlif po suszeniu pośrednim dłużej niż 5 godzin ziarnem 400/600, lekko wygładzić 
• lakierować 2 x w odstępie czasowym 20 - 30 minut 
• Warstwa: 80 - 150 g/m² 
• Warstwa: 80 - 150 g/m² 
• Pistolet ze zbiornikiem, dysza 1,3 - 1,5 mm, lakierem brylantowym PUR Acryl DU 45229 

Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4005 
+ 20 - 40 % rozcieńczalnika DV 4935  

 
Szlifowanie i polerowanie: 
Po 2 dniach w razie potrzeby szlifować i polerować, patrz specjalna informacja techniczna - 
Szlifowanie i polerowanie. 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:  
Prosimy zapoznać się z informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do 
poszczególnych produktów. 
 
Wskazówki specjalne: 
• Rezultat końcowy zależy od materiału nośnego, czynnika czasu, zastosowanych 

przyrządów do nanoszenia i materiałów ściernych. 
• Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych. 
 
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. 
 


