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Wymagane produkty: 
• Podklad izolujacy PUR DP 491-9343  
• UNA-COLOR DB 45245-9005 
• Lakier metaliczny DU 45457-99062 
• Lakier brylantowy PUR DU 45229 
 
Uwaga: Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości: 
• Metaliczne efekty dekoracyjne we wszystkich kolorach tęczy o doskonałym działaniu 

wgłębnym na czarnym podłożu.  
• Lakierowanie lakierem brylantowym lub lakierowanie tylnych powierzchni szkła wytwarza 

skrzącą jasność. 
 
Obszary zastosowania: 
Niezwykłe, twórcze akcenty na powierzchniach wyposażenia wnętrz, np. mebli biurowych, 
stołów, wyposażenia hoteli itp. 
 
Przykłady 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 100 - 150g/m² lakierem UNA-COLOR DB 45245-9005 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 
rozcieńczony w proporcji 10 % Rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C 
• Szlifowanie lakieru ziarnem 400  
 
Krok 2:  
• lakierować równomiernie 1 x w ilości 80 - 100 g/m² lakierem metalicznym DU 45457-99062 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 
ustalić właściwości dodając Rozcieńczalnika PUR DV 4900 według potrzeb  

• Suszenie 2 godziny 
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Krok 3: 
• lakierować 2 x po 100 - 120 g/m² lakierem brylantowym PUR Acryl DU 45229 

Stosunek składników mieszanki 2 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4005 
rozcieńczony w proporcji 20 - 40 % Rozcieńczalnikiem PUR DV 4935 

• W razie potrzeby można polerować na wysoki połysk już po 24 godzinach, lepiej po 72 
godzinach. 

 
Lakierowanie tylnych powierzchni szkła: 
• lakierować równomiernie 1 x w ilości 80 - 100 g/m² lakierem metalicznym DU 45457-99062 

+ 5 % dodatku do lakieru do szkła EL 460-0025 
Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z Utwardzaczem do lakierów do szkła PUR DR 4076-
0001 
ustalić właściwości dodając Rozcieńczalnika PUR DV 4900 według potrzeb  

• Suszenie 2 godziny 
• lakierować 1 x w ilości 100-150 g/m² lakierem UNA-COLOR DB 45245-9005 

+ 5 % dodatku do lakieru do szkła EL 460-0025 
Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z Utwardzaczem do lakierów do szkła  
PUR DR 4076-0001 
ustalić właściwości dodając Rozcieńczalnika PUR DV 4900 według potrzeb  

• Suszenie przynajmniej 16 godzin 
• Konieczne jest hartowanie na wskroś do jednego tygodnia w zależności od dalszego 

wykorzystania/klejenia. 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:  
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
Wskazówki specjalne: 
• Efekt multikoloru uzyskuje się wyłącznie na czarnym podłożu. Gramatura powłoki wpływa 

na odcień barwy i efekt dekoracyjny. 
• 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 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. 
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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. 


