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Wymagane produkty: 
• Podklad izolujacy PUR DP 491-9343  
• UNA-COLOR DB 45245-(barwa) 
• Icecrack ZD 3993 
• Bejca nanoszona przez wcieranie w żądanym odcieniu barwy 
• Lakier akrylowy PUR, brylantowy DU 429-1 lub  
• UNA-PUR DE 55x(połysk) 
 
Uwaga: Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości: 
Wygląd efektu dekoracyjnego Icecrack na powierzchni faktycznie przypomina pękający lód. 
Powstawanie pęknięć może być specjalnie podkreślone przez późniejsze użycie bejcy 
nanoszonej przez wcieranie. 
 
Obszary zastosowania: 
Niezwykłe, twórcze akcenty na powierzchniach wyposażenia wnętrz, np. mebli biurowych, 
stołów, wyposażenia hoteli itp. 
 
Przykład procedury: 
 
Krok 1: 
• Folię podkładową, zafoliowane powierzchnie płyt wiórowych lub MDF dobrze 

przeszlifować 
• gruntować 1 x w ilości 150 - 200 g/m² Podklad izolujacy PUR DP 491-9343  

Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 4 : 1 z utwardzaczem PUR DR 405 
rozcieńczony w proporcji 10 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C 
• Szlif: ziarnem 280 - 320 
• lakierować 1 x 80 - 200 g/m² farbą podkładową UNA-COLOR DB 45245-(barwa) 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
rozcieńczony w proporcji 10 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900  
Im wyższa jest gramatura powłoki oraz im krótszy jest czas suszenia pośredniego lakieru 
barwnego przed lakierowaniem, tym grubsze są powstające pęknięcia. 

• Suszenie 2 - 5 godzin w temperaturze 20 °C  
• bez szlifu pośredniego 
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Krok 2:  
• lakierować 1 x w ilości 80 - 200 g/m² lakierem dekoracyjnym Icecrack ZD 3993 

Stosunek składników mieszanki 1 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4032 
Pęknięcia powstają podczas utwardzania dyspersyjnego i jest zależne od grubości powłoki 
efektu dekoracyjnego (im cieńszy, tym drobniejsze pęknięcia). 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C 

• Po suszeniu pęknięcia lakieru mogą być w kolorze kontrastującym z bejcą wodną 
nanoszoną przez wcieranie TW 4130-(barwa) lub np. z bejcą nanoszoną przez wcieranie  
TD 4215-9957 (złota) lub -99573 (srebrna) 

• Suszenie: 2 - 4 godzin; powierzchnie bezwarunkowo trzymać na wolnym powietrzu, aby nie 
zbierały się opary rozpuszczalnika! 

 
Krok 3: 
• lakierowanie końcowe 1 x w ilości 100 - 150 g/m² UNA-PUR DE 55x(połysk)  

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C  
• lub 

lakierowanie końcowe 2 x w odstępie czasowym 10 - 60 minut w ilości 100 - 120 g/m²  
lakierem Lakier akrylowy PUR, brylantowy DU 429-1 
Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4078 
rozcieńczony w proporcji 20 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4935 
 

W razie potrzeby można polerować powłokę utwardzoną dyspersyjnie na wysoki połysk już po 
1 dniu. 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:  
Prosimy zapoznać się z aktualnymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do 
poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
Wskazówki specjalne: 
• Podany w przykładzie czas suszenia lakieru UNA-COLOR DB 45245-(barwa) należy tak 

dobrać, aby uzyskać pożądany efekt lub obraz pęknięć (im dłuższy, tym drobniejsze 
pęknięcia). 

• Efekt dekoracyjny powstaje podczas utwardzania dyspersyjnego lakieru Icecrack ZD 3993 i 
jest uzależniony od gramatury powłoki (im cieńsza, tym drobniejsze pęknięcia). 

• Przy większych powierzchniach wymagane jest dodanie 5 % opóźniacza DV 4909.  
• Powierzchnia pokryta lakierem Icecrack musi być obowiązkowo umocniona za pomocą 

odpowiedniego lakieru PUR, warstwowego lub nawierzchniowego, jak np. DE 55x(połysk) 
lub DU 429-1, aby uniknąć kruchości i zaburzeń przyczepności. 

• Uwaga:  
Hesse Icecrack ZD 3993 jest odporny na światło tylko warunkowo, dlatego odradzamy 
stosowanie odcieni pastelowych. 

• Lakiery PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i 
pokojowej poniżej 18 °C. 
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• W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchnie z lakierami poliuretanowymi 
należy szlifować na świeżo i tak przygotowaną powierzchnię możliwie natychmiast pokryć 
lakierem. 

• Twardość końcowa powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym 
magazynowaniu (temperatura pokojowa minimum 20 °C) po okresie jednego tygodnia. 

• 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. 
 


