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Wymagane produkty: 
• Hesse UNA-COLOR DB 45245-(barwa) 
• Hesse PUR Metallic-Lakier nawierzchniowy DU 45457-99060 
 
Uwaga: Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości: 
Odporny na światło, przeświecający 2-składnikowy lakier poliuretanowy z perłowym efektem 
dekoracyjnym, do jasnych odcieni barw. Jako lakier nawierzchniowy do powierzchni, które 
zostały wcześniej pokryte lakierem UNA-Color lub lazurą pigmentową. 
 
Obszary zastosowania: 
Niezwykłe, twórcze akcenty na powierzchniach trwałego użytku wyposażenia wnętrz, np. 
mebli biurowych, stołów. 
 
Przykład procedury: 
 
Krok 1: 
• Jako materiały nośne można stosować drewno fornirowane lub pełne, np. jesion do 

struktur z otwartymi porami. 
• Szlifowanie drewna ziarnem 120 -150, dobrze wyszczotkować  
• lakierować 1 x 100 - 150g/m² lakierem UNA-COLOR DB 45245-(barwa)  

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
rozcieńczony w proporcji 20 - 30 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 

• Suszenie 2 godziny w temperaturze 20 °C 
• wygładzić (ziarno 320) 
• lakierować 1 x 100 - 150g/m² lakierem UNA-COLOR DB 45245-(barwa)  

Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 
rozcieńczony w proporcji 20 - 30 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C 
• lekko wygładzić ziarnem 400 
 
Krok 2: 
• lakierować 1 x w ilości 70 - 100 g/m² lakierem PUR Metallic-Lakier nawierzchniowy  

DU 45457-99060 
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 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:  
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 



Informacje techniczne 
 

 

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

  
 
Efekty dekoracyjne: efekt masy perłowej PUR 
  

 

Stan: 07.02.22 2/2 

Wskazówki specjalne:  
• Efekt masy perłowej można uzyskać tylko na odcieniach pastelowych.  
• Lakier perłowy należy nanosić równomiernie, różne grubości powłok zmieniają odcień 

barwy, zbyt duże gramatury powłoki powodują zmętnienie. 
• W celu uzyskania indywidualnych odcieni barwy można do lakieru PUR Metallic-Lakier 

nawierzchniowy DU 457-99060 wmieszać 5 - 10 % lakieru UNA-COLOR DB 45245-(barwa).  
• Nanoszenie następuje wtedy jak w przypadku lakieru warstwowego, jako podkład i jako 

warstwa wierzchnia.  
• Przed użyciem dobrze wymieszać!  
• 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 (PUR) 

należy przeszlifować świeżo przed lakierowaniem. 
• 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. 
 


