
Informacje techniczne 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Efekty dekoracyjne: efekt Markotex na drewnie miękkim 
  

 

Stan: 04.02.22 1/2 

Wymagane produkty: 
 
Do struktury na bazie poliuretanowej (PUR): 
• UNA PUR DE 552 
• Lakier lazurowy PUR DB 1554-0614 
• Pasta do wcierania TW 130-9343 
 
Do struktury na bazie Proterra: 
• Żywica Proterra-Resit biała GB 17102-0070 
• Natural-Colour-Oil OB 52832-804 
 
Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Obszary zastosowania: 
Niezwykłe, twórcze akcenty w stylu wiejskim na powierzchniach trwałego użytku 
ekskluzywnego wyposażenia wnętrz, kuchni itp.  
Tak zwany efekt Markotex tworzony jest przez połączenie lakieru barwnego i bejcy na 
teksturowanym drewnie miękkim, co nadaje powierzchni wygląd śródziemnomorskiej pinii. 
Dla ogólnego wyglądu decydujące znaczenie ma wybór i obróbka wstępna drewna miękkiego. 
Najlepsze jest drewno drzew iglastych o delikatnym rysunku miękkich i twardych słojów 
rocznych. Strukturyzacji można dokonać w sposób zróżnicowany np. poprzez 
wyszczotkowanie szczotką stalową lub z andalonu, jak również poprzez szlifowanie grubym 
ziarnem. 
 
Przykłady procedury: 
 
Efekt dekoracyjny Markotex na bazie PUR 
• Podłoże: strukturyzowane drewno drzew iglastych 
• gruntować w ilości 80 x 100 g/m² lakierem UNA PUR DE 552 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z DR 4070 
+ 10 - 20 % rozcieńczalnika DV 4900 

• Suszenie 1 - 3 godzin 
• Szlif pośredni za pomocą gąbki 

• gruntować w ilości 80 - 100 g/m² lakierem lazurowym PUR DB 1554-0614 
Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z DR 4070  
+ 10 % rozcieńczalnika DV 4900 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin 
• nanieść pędzlem 1 x pastę do wcierania TW 130-9343 
• Suszenie 2 - 3 godzin  
• szlifować twardym klockiem ziarnem 120 - 150 do uzyskania efektu dekoracyjnego 
• lakierować w ilości 80 - 100 g/m² lakierem lazurowym PUR DB 1554-0614 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z DR 4070 
• Suszenie przynajmniej 16 godzin 
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Efekt dekoracyjny Markotex na bazie Proterra 
• Podłoże: strukturyzowane drewno drzew iglastych 
• gruntować w ilości 50 - 60 g/m² żywicą Proterra-Resit, białą, GB 17102-0070 
• Suszenie 30 - 60 minut, szlifować do uzyskania efektu  
• przecierać poprzecznie do struktury środkiem Natural-Colour-Oil OB 52832-804 
• Nadmiar zdjąć równomiernie 
• Suszenie przynajmniej 16 godzin 
 
Wskazówki specjalne:  
• Obok wyboru i strukturyzacji surowego drewna na efekt dekoracyjny wpływa w sposób 

decydujący także gramatura powłoki i szlif powłoki lakierniczej. 
• Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych na oryginalnym 

podłożu! 
 
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. 
 


