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Wymagane produkty: 

• W razie konieczności dokonać wstępnej obróbkami bejcami Hesse 
• UNA PUR DE 55x(połysk) lub opcjonalnie 
• Efekt naturalnego drewna PUR DA 400-1 lub 
• Lakier warstwowy, rozjaśniający PUR DA 408-0 
• Bejca nanoszona przez wcieranie TW 4130-9343 lub opcjonalnie 
• Bejca nanoszona przez wcieranie TD 4220-(barwa) 
 
Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości:  
Dąb z akcentowanymi porami 
 
Obszary zastosowania:  
Meble dębowe, w szczególności z dębu litego, wykończenie wnętrz itp. 
 
1. Przykład procedury: Dębowa szafa w pokoju mieszkalnym, dąb lity, wapnowany 
• Materiał nośny - dąb europejski 
• Dobrze wyszczotkować pory drewna 
• Gruntować 2 x 80-100 g/m2 ze szlifowaniem pośrednim ziarnem 320 

• Lakier warstwowy, rozjaśniający PUR DA 408-0 
Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem DR 4070 

• Suszenie: min. 16 do 20 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C 
• Natryskiwać 1 x lub nanosić pędzlem i szmatką a pory opracować 
• pastą do wcierania TW 4130-9343 
• Suszenie przynajmniej 2 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C 
• Nadmiar pasty zeszlifować ziarnem 280 
• Lakierować 1 x 100 - 120 g/m² lakierem warstwowym, rozjaśniającym PUR DA 408-0 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem DR 4070 
• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:  
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów! 
 
Wskazówki specjalne:  
• Obok wyboru i strukturyzacji surowego drewna na efekt dekoracyjny wpływa w sposób 

decydujący także gramatura powłoki podkładu i zużycie pasty. 
• Lakiery PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i 

pokojowej poniżej 18 °C. 
• W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchnie z lakierami poliuretanowymi 

należy przeszlifować świeżo przed lakierowaniem. 
• Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych! 
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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. 
 


