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Wymagane produkty: 

 Lakier PUR na szkło DB 42395-(barwa) lub do wyboru 
 FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa)  

+ 5 % dodatku do lakieru na szkło EL 460-0025 
 

Utwardzenie: Utwardzaczem PUR DR 4076-0001 
Rozcieńczenie: Rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 
 
Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis / właściwości: 

 kryjąca, barwna powłoka lakiernicza  
 powłoka lakiernicza PUR za szkłem, na bazie FANTASTIC-COLOR 
 
Obszar zastosowania:  
Wyposażenie hoteli, zabudowa sklepowa, wymagające wyposażenie domów, kuchnie itp. 
 
Czas przydatności do użycia: 
Patrz osobne Informacje techniczne poszczególnych produktów.  
 
Dopuszczalny okres użytkowania:  
Patrz osobne Informacje techniczne poszczególnych produktów. 
 
Przykład procedury: 
w 2 wariantach 
 
Obróbka wstępna: Powierzchnię szkła odtłuścić rozcieńczalnikiem czyszczącym ZD 101  
 
Lakierowanie tylnej powierzchni szkła w celu nadaniu akcentu frontom szafek kuchennych 
 
1. wariant: 
 1 x równomierny natrysk Lakierem barwnym na szkło PUR DB 42395-7044 w ilości 130 - 

160 g/m²  
Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z Utwardzaczem DR 4076-0001 
rozcieńczony Rozcieńczalnikiem DV 4900 w ilości 20 - 25 % 

 możliwość pakowania: po suszeniu przez co najmniej 16 h / 20 °C 
 możliwość pełnego obciążania po utwardzaniu przez 7 d / 20 °C 
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2. wariant: 
 1 x równomierny natrysk FANTASTIC-COLOR DB 48885-7044 w ilości 130 - 160 g/m² 

+ 5 % dodatku do lakieru na szkło EL 460-0025 
Stosunek składników mieszanki 5 : 1 z Utwardzaczem DR 4076-0001 
rozcieńczony Rozcieńczalnikiem DV 4900 w ilości 20 - 25 % 

 możliwość pakowania: po suszeniu przez co najmniej 16 h / 20 °C 
 możliwość pełnego obciążania po utwardzaniu przez 7 d / 20 °C 
 
Dane techniczne: 
Prosimy zapoznać się z informacjami technicznymi do poszczególnych produktów. 
 
Sposób stosowania: 
dla lakierów na bazie DB 4888x(połysk)-(barwa) obowiązuje: 
  
 Metoda natryskowa za pomocą pistoletu ze zbiornikiem: 

Wielkość dyszy 1,8 - 2,0 mm, ciśnienie natrysku 2,5 - 3,5 bar 
 Airless ze wspomaganiem powietrzem:  

Wielkość dyszy 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie natrysku 60 - 100 bar 
Powietrze rozpylające 2 - 2,5 bar 

 Polewanie: możliwe 
 
Wskazówki specjalne: 

 Lakiery PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i 
pokojowej poniżej 18 °C. 

 Twardość końcowa powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta w razie prawidłowego 
przechowywania (temperatura pokojowa minimum 20 °C) po okresie jednego tygodnia. 

 Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych. 
 
Sklejanie: 
Sklejanie polakierowanych płyt szklanych prosimy podejmować dopiero po wystarczającym 
utwardzeniu na wskroś powłoki lakierniczej; minimalny czas suszenia 5 dni w temperaturze 
pokojowej 20 °C. 
 
Przegląd sprawdzonych "klejów" znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w dziale 
Serwis i opisy techniczne w ogólnych informacjach technicznych "Kleje do powierzchni 
szklanych lakierowanych" lub bezpośrednio pod nimi: 
https://www.hesse-
lignal.de/fileadmin/content/documents/Technische_Beschreibungen_deutsch/Allgemein_-
_Kleber_fuer_lackierte_Glasflaechen.pdf  
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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 (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


