
Informacje techniczne 
 

 

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

  
 
Efekty dekoracyjne: optyka reliefu na drewnie iglastym 
  
 

Stan: 07.02.22 1/2 

Wymagane produkty:  
• FANTASTIC-FILL DP 4755-9343 
• Bejca reliefowa WR 1xxx 
• PUR Efekt naturalnego drewna DA 400-1 
 
Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości:  
Nowoczesny dwubarwny efekt dekoracyjny do drobnoziarnistego silnie strukturyzowanego 
drewna drzew iglastych.  
 
Obszary zastosowania:  
Niezwykłe, twórcze akcenty do wyposażenia wnętrz itp. 
 
Przykład procedury: drewno drzew iglastych, optyka reliefu, antracyt 
• Materiał nośny: drobnoziarnisty świerk/jodła, drewno lite  

fornir min. 0,7 mm, lepiej 1 mm 
• Utworzyć głęboką strukturę szczotkami z andalonu 
• gruntować na mokro 1 - 2 x ze szlifowaniem pośrednim FANTASTIC-FILL DP 4755-9343 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 
rozcieńczony w proporcji 1 : 1 Rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin 
• szlifować ziarnem 150 do uzyskania żądanego efektu, gdy w pełni odsłonią się twarde słoje 

roczne 
• natryskiwać 1 x i rozprowadzić zanim przyschnie i ew. lekko rozpylić dodatkowo 

bejcę reliefową WR 1005 antracyt 
• Suszenie przynajmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C 
• lakierować 2 x ze szlifowaniem pośrednim ziarnem 320 
• PUR Efektem naturalnego drewna DA 400-1 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z Utwardzaczem PUR 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 i szlif podkładu. 
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• Standardowe kolory bejcy reliefowej: 
WR 1001 terakota, ciemna 
WR 1002 błękit fryzyjski 
WR 1003 zieleń fryzyjska 
WR 1004 terakota, jasna 
WR 1005 antracyt 
WR 1006 szaro-beżowa 

• 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. 
 
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. 
 


