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Wymagane produkty:  
• Wypełniacz izolujący PUR DP 491-9343 
• UNA-COLOR DB 45245-(barwa) 
• Lakier UNA-COLOR o efekcie kłaczkowym DB 45924-(barwa) 
• UNA PUR DE 55x(połysk) 
 
Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości:  
Pigmentowany, odporny na światło dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o strukturze 
pęczkowej do tworzenia interesujących efektów barwnych. Możliwe są także efekty 
wielobarwne. 
Wpływanie na efekt poprzez technikę natryskiwania. 
 
Obszary zastosowania: Niezwykłe, twórcze akcenty na powierzchniach trwałego użytku 
wyposażenia wnętrz, np. mebli biurowych, stołów. 
 
Przykład procedury: 
 
Krok 1: 
• Folię podkładową, zafoliowane powierzchnie płyt wiórowych lub MDF dobrze 

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

Stosunek składników mieszanki 5 : 1 część obj. 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-(barwa) 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
• W przypadku suszenia pośredniego przez 2 - 4 godzin w temperaturze 20 °C lakierowanie 

dekoracyjne można wykonać bez szlifu pośredniego, przy dłuższych czasach suszenia 
pośredniego wymagane jest przeszlifowanie. 

• lekko wygładzić (ziarno 400) 
 
Krok 2: 
• pistoletem ze zbiornikiem przy zredukowanym ciśnieniu natrysku (0,5 - 1,0 bar) nakrapiać 
• 1 x 10 - 40 g/m² lakierem o strukturze pęczkowej PUR DB 494-(barwa) 

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
• Ciśnienie natrysku, wielkość dyszy i lepkość robocza wpływają na rozmiar 
• struktury pęczkowej 
• Suszenie 4 - 6 godzin 
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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 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:  
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
Wskazówki specjalne:  
• Ciśnienie natrysku, wielkość dyszy i lepkość robocza wpływają na rozmiar struktury 

pęczkowej. 
• 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. 
 
 
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. 


