
Informacja techniczna 
 

 

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

  
 
Efekty dekoracyjne: optyka pustynna 
  
  

 

Stan: 27.09.21 1/2 

Wymagane produkty: 
• Hesse EASY-FILL DP 4788-9343 
• Lakier z efektem optyki pustynnej Hesse PUR DB 46031-8001 
• Lakier z efektem optyki pustynnej Hesse PUR DB 46031-8008 
• Lakier z efektem optyki pustynnej Hesse PUR DB 46031-1013 
 
Proszę przestrzegać zawartych poniżej wskazówek dotyczących dozowania utwardzacza i 
rozcieńczalnika, a także doboru barwy. 
 
Opis/właściwości: 
Efekt dekoracyjny optyki pustynnej powinien odzwierciedlać strukturę piasku w kwestii 
odcienia oraz w odbiorze wizualnym.  
 
Obszary zastosowania: 
Sklepy, meble i wyposażenie wnętrz. 
 
Przykład procedury: 
• Materiał nośny: Płyty MDF powlekane folią 
• Szlifowanie krawędzi i profili: ziarnem 150 - 180 (odpylanie) 
• Szlifowanie folii: ziarnem 320 - 400 (odpylenie) 

• Aplikacja 150 - 180 g/m² Wypełniacza Hesse EASY-FILL DP 4788-9343, stosunek składników 
mieszanki (objętościowy) 100 : 15 z Utwardzaczem PUR DR 4096-0002, dodatek 
rozcieńczalnika 10 % DV 4900 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem 

• Suszenie: 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C 
• Szlifowanie warstwy wypełniacza: ziarnem 320 - 400 (odpylenie)  
• Aplikacja 120 - 150 g/m² Lakieru z efektem pustynnym Hesse PUR DB 46031-8001, 

stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, 
dodatek rozcieńczalnika 10 - 15 % DV 4900 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem 

• Suszenie: 5 min / 20 °C 
• Aplikacja 60 - 100 g/m² Lakieru z efektem pustynnym Hesse PUR DB 46031-8001, stosunek 

składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 za pomocą 
pistoletu ze zbiornikiem przy zredukowanym ciśnieniu natrysku (0,5 - 1,0 bar). Ciśnienie 
natrysku, wielkość dyszy oraz lepkość robocza mają wpływ na wielkość cząsteczek i wygląd 
efektu dekoracyjnego. 

• Suszenie: 30 min / 20 °C 
• Aplikacja 60 - 100 g/m² Lakieru z efektem pustynnym Hesse PUR DB 46031-8008, stosunek 

składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, za pomocą 
pistoletu ze zbiornikiem przy zredukowanym ciśnieniu natrysku (0,5 - 1,0 bar). Ciśnienie 
natrysku, wielkość dyszy oraz lepkość robocza mają wpływ na wielkość cząsteczek i wygląd 
efektu dekoracyjnego.  

• Suszenie: 30 min / 20 °C 
• Aplikacja 60 - 100 g/m² Lakieru z efektem pustynnym Hesse PUR DB 46031-1013, stosunek 

składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, za pomocą 
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pistoletu ze zbiornikiem przy zredukowanym ciśnieniu natrysku (0,5 - 1,0 bar). Ciśnienie 
natrysku, wielkość dyszy oraz lepkość robocza mają wpływ na wielkość cząsteczek i wygląd 
efektu dekoracyjnego.  

• Suszenie: 16 h / 20 °C 
 
Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa: 
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
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 zainteresowanych odsyłamy także do naszych 
warunków handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


