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Poliuretanowe (PUR) struktury o wysokim połysku dla jasnego lub wybielonego drewna muszą 
w każdym przypadku mieć skład zapewniający odporność na światło i nadtlenki. Zwykłe 
struktury o wysokim połysku na bazie żywicy alkidowej są w tym wypadku nieodpowiednie. 
Dlatego aby zagwarantować odporność na nadtlenki i wykluczyć odbarwienia, podana 
struktura zawiera wśród komponentów lakieru żywice akrylowe, jako spoiwo, i alifatyczne 
izocyjaniany jako komponenty utwardzacza. Aczkolwiek odporność na światło całkowitej 
struktury jest w pierwszym rzędzie zależna od drewna, tzn. aby chronić przed żółknięciem 
drewno jasne lub pokryte niedrewnopodobną bejcą, konieczne jest dodanie do podkładu 
środka chroniącego przed działaniem światła np. wysoc- skutecznego koncentratu Hesse  
ZD 9501.  
Struktury o wysokim połysku mają skłonność do osiadania także na drewnie o drobnych 
porach. Dla uniknięcia tego decydujące znaczenie ma prawidłowy wybór podkładów i 
dostosowana do warunków technika obróbki. 
W toku obszernych serii testów wewnętrznych ustaliliśmy zarówno najlepsze, według 
dzisiejszego stanu techniki, podkłady jak i najbardziej skuteczne techniki obróbki. Ilość 
dodawanego rozcieńczalnika powinna być każdorazowo dostosowana do możliwości 
nanoszenia przez użytkownika i do materiału nośnego. Przy powlekaniu przedmiotów 
trójwymiarowych prosimy ustalać gramatury powłoki i niezbędne ilości dodawanego 
rozcieńczalnika w toku próbnego lakierowania. 
 
 
Wymagane materiały:  
• Podkład MEGA-PUR DG 417 

Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
Rozcieńczalnik PUR DV 4994 

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

• SUN-EX-ZD-9501-(dodatek 4% odnosi się do lakieru bazowego) 
 
 
Technika obróbki: 
 
Obróbka wstępna drewna, przykładowo dla klonu: 

• Stopniowy szlif surowego drewna ziarnem 150/180 

• wybielone drewno wygładzać ponownie  
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Gruntowanie: 
• gruntować 2 x 100 - 120 g/m² mokro-na-mokro (20 - 30 minut suszenia pośredniego) 

Podkład MEGA-PUR DG 417 
• + 4 % koncentratu chroniącego przed działaniem światła ZD 9501 

Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z utwardzaczem DR 4070  
ew. 10 % rozcieńczalnika DV 4994 

• Suszenie 16 - 20 godzin/szlif ziarnem 320 
• gruntować 2 x 100 - 120 g/m² mokro-na-mokro (20 - 30 minut suszenia pośredniego) 

Podkład MEGA-PUR DG 417 
+ 4 % koncentratu chroniącego przed działaniem światła ZD 9501 
Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z utwardzaczem DR 4070  
ew. 10 % rozcieńczalnika DV 4994  

 
Porady: 
Liczba warstw podkładu i gramatury powłok zależą od każdorazowych wymagań jakościowych i 
zastosowanego rodzaju drewna.  
Im bardziej porowate drewno, tym więcej warstw podkładu należy nałożyć. Można nałożyć do 
6 warstw po 100-120 g/m², maks. 600 g/m² całkowitej gramatury powłoki niewyschniętej. 
Suszenie pośrednie po gruntowaniu mokro-na-mokro każdorazowo min. 16 godzin w 
temperaturze 20 °C. Gotowa warstwa podkładu powinna wyglądać jak całkowicie płaska już 
przed ostatnim szlifowaniem! 
 
Suszenie po ostatnim gruntowaniu: min. 48 godzin, szlif stopniowy ziarnem 400/600. 
 
Wysoki połysk: 
• lakierować 2 x 100 - 150 g/m² mokro- na-mokro (20 - 30 minut suszenia pośredniego) 

Lakier brylantowy PUR Acryl DU 45229 
+ 4 % koncentratu chroniącego przed działaniem światła ZD 9501 
Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z DR 4005 
20 - 40 % rozcieńczalnika DV 4935 

• Suszenie przynajmniej 2 dni w temperaturze 20 °C 
 
Szlifowanie i polerowanie: 
• Stopniowy szlif na mokro ziarnem 1000/1500 
• Polerowanie wielowarstwową płócienną tarczą polerską + polerowanie zwykłe, patrz 

specjalne informacje techniczne - Szlifowanie i polerowanie 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa: 
Prosimy zapoznać się z informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do 
poszczególnych produktów. 
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Wskazówki specjalne: 
• Rezultat końcowy zależy od materiału nośnego, czynnika czasu, zastosowanych 

przyrządów do nanoszenia i materiałów ściernych.  
• Lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym! 
 
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. 


