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Wymagane produkty: 

 COOL-COLOR HB 65285-(barwa) 
 Dodatek ornamentowy HYDRO HZ 78 
 Pistolet ze zbiornikiem (nad-)ciśnieniowym 
 Pędzel lub inne odpowiednie narzędzia 
 Bejca do wcierania (np. Bejca do wcierania Hesse HYDRO TW 4130-7040) 
 COOL-TOP HE 6509x(połysk) lub HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(połysk), stosunek 

składników mieszanki 10 : 1 z HDR 5091) 
 
Opis/właściwości: 
Za pomocą tego sposobu wykonania można przy użyciu prostych środków uzyskać 
dekoracyjny efekt lakieru ornamentowego/nakładanego pędzlem. Zaletą jest to, że efekt 
można wytworzyć na niemal wszystkich materiałach nośnych, na których można użyć lakieru 
barwnego HYDRO. Uzyskany efekt można zróżnicować przez różne sposoby wykonania. 
Ponieważ pracę wykonuje się szybko i prosto przy użyciu standardowych produktów Hesse, 
rezultat będzie widoczny już po krótkim czasie. Ponadto efekt można dopasować zgodnie z 
przyjętymi założeniami kreatywnymi. W ten sposób każda powierzchnia będzie innowacyjnym 
unikatem wysokiej jakości. 
 
Obszary zastosowania: 
Meble i wyposażenie wnętrz. 
 
Propozycja wykonania: 

 Wybrany materiał nośny (np. folię podkładową FPY względnie MDF) dobrze przeszlifować. 

Zalecamy szlifowanie papierem 150 - 240. Odpowiednio do żądanego efektu zalecamy 

wcześniejsze użycie wypełniacza w razie obróbki surowej powierzchni lub obrzeża płyty 

MDF, aby uzyskać jednorodne powłoki. 

 Czas suszenie tej warstwy wypełniacza: w miarę możliwości przez noc w temperaturze 

pokojowej 20 °C. Następnie przeszlifować papierem 280 - 400 bezpośrednio przed 

lakierowaniem. 

 Następnie do lakieru COOL-COLOR HB 65285-(barwa), w zależności od żądanej struktury 

ornamentowej, dodaje się 25 - 30 % Dodatku ornamentowego HYDRO HZ 78. Dodatek 

należy wymieszać mieszadłem aż do równomiernego rozprowadzenia. W razie stosowania 

elektrycznego mieszadła należy uważać, aby do lakieru nie wmieszać pęcherzyków 

powietrza - dlatego należy przyjąć niską prędkość obrotową (wyjątek: patrz Wskazówki i 

porady)! 

 Tak przygotowaną mieszaninę lakieru barwnego nakładać w ilości 120 - 150 g/m2 za 

pomocą pistoletu ze zbiornikiem (nad-)ciśnieniowym na materiał nośny. 

 W zależności od obrabianej powierzchni należy po 5 - 10 minutach schnięcia  

w temperaturze pokojowej 20 °C wykonać pędzlem lub innym narzędziem żądanym efekt 

ornamentowy. 
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 W zależności od wypukłości ornamentów należy pozostawić powierzchnię do wyschnięcia 

co najmniej przez noc (ok. 16 godzin), lepiej do 48 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C. 

 Następnie można odpowiednio zaakcentować ornamenty za pomocą bejcy do wcierania, 

np. Bejcy do wcierania Hesse HYDRO TW 4130-7040. 

 Pozostawić powierzchnię przez 1 - 2 godziny do wyschnięcia. 

 Przeszlifować do uzyskania efektu i odpowiednio usunąć pył szlifierski. 

 Następnie polakierować powierzchnię albo Lakierem Hesse COOL-TOP HE 6509x(połysk), 

albo Lakierem Hesse HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(połysk), stosunek składników 

mieszanki 10 : 1 z HDR 5091. 

 
Wskazówki i porady dotyczące tworzenia kreatywnych efektów: 
 W razie świadomego wmieszania pęcherzyków powietrza (intensywnie mieszając 

elektrycznym mieszadłem) do wypełniacza pigmentowanego można uzyskać powierzchnie, 

które podczas suszenia zachowają pęcherzykowatą/spienioną strukturę. Jeśli ta 

powierzchnia zostanie przeszlifowana, powstaną zagłębienia podobne do kraterów. Będą 

one odpowiednio wyróżnione przez użycie bejcy. 

 Odcień podstawowy jest dostosowywany w zależności od odcienia zastosowanego lakieru 

barwnego. Można go w razie potrzeby dodatkowo zmodyfikować, dodając koncentraty 

pigmentowane Hesse HYDRO (np. HFM 985, czarny). Maksymalna wielkość dodatku: 5 %. 

 Dalsze możliwe wariacje wynikają z zastosowania bejcy do wcierania o innym kolorze.  

 Natomiast poprzez zastosowanie różnych metod szlifowania (ręcznie papierem, gąbką, 

szlifierką mimośrodową lub szlif maszynowy itp.) można dodatkowo wykonać różne 

struktury podłożowe. 

 Również w przypadku akcentacji dekoracyjnej za pomocą bejcy można za pomocą gazy lub 

gąbki uzyskać różne efekty patyny. 

 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa: 
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
Wskazówki specjalne: 

 Proszę dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących utwardzacza i innych dodatków, a 

także czasów suszenia. Należy pamiętać o dokładnym wymieszaniu lub zmieszaniu 

wszystkich niezbędnych składników. 

 Aby uniknąć zaburzeń przyczepności, powierzchnie lakierów HYDRO należy przeszlifować 

następnego dnia przed polakierowaniem. 

 Każda wykonana powierzchnia jest unikalna! 

 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 zainteresowanych odsyłamy także do naszych 
warunków handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


