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Wymagane produkty: 
• Bejca do szlachetnych gatunków BE 83-(barwa), wybrać według życzenia z wzorników bejc 

firmy Hesse 
• UNA-COLOR DB 45245-(barwa) 
• UNA-PUR DE 55x(połysk) 

lub opcjonalnie 
efekt naturalnego drewna DA 400-1 

 
Uwaga: Prosimy o dokładne przestrzeganie danych utwardzaczy i rozcieńczalników zgodnie z 
niżej podanymi informacjami   
 
Opis/właściwości: 
Wygląd w stylu Vintage i Used-Look na grubo strukturyzowanym drewnie drzew iglastych z 
wyraźnie widocznymi śladami zużycia.  
Ten rodzaj ukształtowania powierzchni jest łatwy do uzyskania za pomocą standardowych 
produktów Hesse.  
 
Obszary zastosowania: 
W celu uzyskania efektownych i wytrzymałych powierzchni wnętrz i zabudowy sklepowej, jak 
również wysokiej jakości wyposażenia hoteli.  
 
Przykład procedury: 
 
Wyposażenie sklepu w konstrukcji ramowej o wyglądzie szczotkowanej, 
strukturyzowanej sosny sękatej w stylu Vintage  
 
• Materiał nośny wyszczotkować maszynowo w celu wydobycia struktury. 
• Wykonać lekki szlif wygładzający na strukturyzowanej płycie trójwarstwowej z ramą z 

litego drewna drzew iglastych, ziarnem 180, a następnie starannie odpylić powierzchnie. 
• Bejcowanie 1 x Hesse Bejca do szlachetnych gatunków BE 83-22481 za pomocą natrysku 

lub nanoszenia pędzlem. Następnie rozprowadzić nadmiar bejcy. 
• Suszenie przynajmniej 4 godziny / 20 °C 
• Nanoszenie 1 x 100 - 120 g/m² lakieru barwnego Hesse UNA-COLOR DB 45245-9010,  

Stosunek składników mieszanki (obj.) 10 : 1 z DR 4070,  
Dodanie 10 - 15 % rozcieńczalnika DV 4900 do mieszaniny lakier/utwardzacz. 

• Suszenie przynajmniej 4 godziny / 20 °C, lepiej przez noc. 
• Wykonać szlif efektu na powierzchni za pomocą szlifierki mimośrodowej (ziarno 220 – 

320), tak aby bejca była ponownie częściowo ale równomiernie widoczna. 
• Następnie dodatkowo przeszlifować częściowo lakier barwny Hesse UNA-COLOR DB 

45245-9010 i bejcę BE 83-22481, gąbką szlifierską, na krawędziach lub w obszarze 
profilowanym, do uzyskania żądanego efektu, ewentualnie do surowego drewna, dla 
dodatkowego efektu „Used-Look“, a więc wyraźnie widocznych śladów zużycia. 

• Następnie odpylić powierzchnie. 
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• Obróbka końcowa odbywa się 1 x lakierem Hesse UNA-PUR DE 552 (matowy) lub o innym 
stopniu połysku tej serii. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania lakierowania 
końcowego efektem drewna naturalnego Hesse DA 400-1. Dzięki temu przeszlifowane 
krawędzie będą mniej uwydatnione, dodatkowo z optyczną naturalnością pozostałej 
powierzchni. 

 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa: 
Film wideo dotyczący tego zastosowania można znaleźć naszej stronie internetowej 
www.hesse-lignal.de pod Service / Medien & Downloads / Videos. 
 
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
Wskazówki specjalne: 
 
• 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 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. 


