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Wymagane produkty:  
• Podklad izolujacy PUR DP 491-9343 
• Lakier Sanded Metallic DB 46777-M0(barwa) jak również DB 4777-M1(barwa) 
• UNA PUR DE 55x(połysk) 
 
Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości:  
Tworzenie efektu przypominającego szczotkowany metalu. 
 
Obszary zastosowania:  
Niezwykłe, twórcze akcenty do ekskluzywnego wyposażenia wnętrz, mebli, kuchni itp. 
 
Przykład procedury: 
 
Akcenty szczotkowanej stali w obszarze wyposażenia wnętrz: 
• Materiał nośny: przeszlifowane foliowane płyty wiórowe lub wypełnione, przeszlifowane 

płyty MDF 
• gruntować 1 x w ilości 150 - 200 g/m² Podklad izolujacy PUR DP 491-9343 

Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 4 : 1 część obj. z Utwardzaczem PUR  
DR 405 
w razie potrzeby dodać 10 % Rozcieńczalnika DV 4900 

• Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C 
• Szlif w zależności od oczekiwanego efektu dekoracyjnego ziarnem 80 - 180 w jednym 

kierunku 
• lakierować 1 x 80 - 120 g/m² z ob stron w kierunku szlifowania lakierem  

Sanded Metallic PUR DB 46777-M0790 srebrnym 
Stosunek składników mieszanki 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 
w razie potrzeby dodać 5 - 10 % Rozcieńczalnika DV 4900 

• bez szlifu po maksymalnie 2 godzinach opcjonalnie lakierować lakierem 
UNA PUR DE 559 błyszczącym lub DE 554 półmatowym 
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. 
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Wskazówki specjalne:  
Efekt dekoracyjny zależy od szlifu efektu i gramatury powłoki lakieru metalicznego. 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. 
 
Do zwykłego czyszczenia na sucho zalecamy użycie miękkiej ściereczki do kurzu. Ściereczki z 
mikrofibry lub skóry nadają się do czyszczenia na mokro. Zwilżyć ściereczkę wodą, wykręcić ją i 
wyczyścić wilgotną ściereczką. Ostre środki czyszczące stosowane w gospodarstwie 
domowym lub substancje ścierne są nieodpowiednie! 
 
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. 
 


