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Wymagane produkty: 
• FANTASTIC-COLOR DB 48885-100 
• Dodatek wypełniająco-magnetyczny EL 460-0051 
• FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa) 
 
Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników 
zgodnie z niżej podanymi informacjami. 
 
Opis/właściwości: 
Wypełniacz magnetyczny DPM 4770-100 to pigmentowany dwuskładnikowy podkład PUR o 
działaniu ferromagnetycznym, który przy wystarczającej gramaturze powłoki lakierniczej 
umożliwia przyczepianie dostępnych w handlu magnesów. 
 
Obszary zastosowania: 
Zastosowanie do tworzenia barwnych magnetycznych powierzchni w meblarstwie, 
wykańczaniu wnętrz i zabudowie sklepów. 
 
Przykład procedury: 
• Aplikacja od sześciu do ośmiu warstw, każda w ilości 250 - 400 g/m², z suszeniem 

pośrednim (4 h / 20 °C), na odpowiednim materiale nośnym. Maksymalna łączna ilość 
powłoki niewyschniętej wynosi 3200 g/m². 

• Aby uzyskać odpowiednią jakość DPM 4770-100, prosimy przygotować następującą 
mieszaninę: 
1 część objętościowa FANTASTIC-COLOR DB 48885-100 
1 część objętościowa Dodatku wypełniająco-magnetycznego EL 460-0051 
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 

• Oddziaływanie magnetyczne zależy od grubości powłoki wypełniacza magnetycznego PUR  
i siły używanego magnesu. 

• Powierzchnie zagruntowane Wypełniaczem magnetycznym DPM 4770-100 proszę 
polakierować w ciągu tygodnia Lakierem FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa), 
stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 i 
dodatkiem Rozcieńczalnika w ilości 25 - 30 % do mieszaniny lakieru z utwardzaczem, aby 
uniknąć korozji! 

 
Informacje dotyczące 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 
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charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego zainteresowanych odsyłamy także do naszych 
warunków handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


