
Informacja techniczna

Hesse CREATIVE-METALLIC DB 46555-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070

>Opis produktu
Za pomocą lakieru barwnego CREATIVE-METALLIC można uzyskać unikalne dekoracje w wyposażeniu wnętrz,
na meblach oraz drzwiach. Stwórz najpiękniejsze efekty dekoracyjne, stosując strukturę metaliczną od
drobnej do grubej, a także srebrny, miedziany i złoty odcień aż po nowoczesne, barwne efekty metallic. We
wzorniku barw CREATIVE-METALLIC przedstawiono 112 różnych odcieni, które prezentują wszechstronność
tego systemu. Naturalnie, lakiery tej serii można mieszać ze sobą, co pozostawia niemal nieograniczony zakres
możliwości twórczych.

>Obszar zastosowania
Ten szybkoschnący system lakierniczy został opracowany w szczególności z myślą o wyposażeniu wnętrz i
zabudowie sklepów. Kolejne możliwe zastosowanie to lakierowanie mebli i drzwi. Za pomocą tego samego
lakieru można także powlekać szkło do celów dekoracyjnych, stosowane jako elementy takie jak szklane drzwi
lub parawany prysznicowe, a także jako części meblowe ze szkła.

>Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża Przed aplikacją podłoże musi być świeżo przeszlifowane, czyste i

odtłuszczone. Jako podłoża można stosować drewno lub tworzywa
drzewne z odpowiednimi podkładami.
W razie bezpośredniego powlekania tworzyw drzewnych z oczyszczonymi i
przeszlifowanymi foliami gruntującymi i melaminowymi lub w razie użycia
na tworzywach sztucznych należy przeprowadzić lakierowanie próbne w
celu sprawdzenia przyczepności.
W razie lakierowania szkła należy wcześniej oczyścić powierzchnię
środkiem ZD 101 lub HV 6904.

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

150 - 320

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Istnieje możliwość zmiany stopnia połysku powierzchni końcowej

przez polakierowanie. Po suszeniu pośrednim materiału CREATIVE-
METALLIC przez 4 - 6 h / 20 °C można aplikować następujące odporne
na światło lakiery bez szlifu międzywarstwowego: DE 4259x(połysk), DE
4877x(połysk), DE 4503x(połysk), DU 429-1, DU 45229, DU 46269-0005, DU
48999.
W przypadku serii odcieni COPPER DB 46555-CU0x i GOLD DB 46555-
GD0x oraz indywidualnie stopniowanych barw za pomocą serii tych
odcieni, należy koniecznie przeprowadzić przezroczyste lakierowanie
końcowe w ciągu < 2 h / 20 °C, aby nie pojawiły się plamy korozji!

>Czasy
Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C

Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C

Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C

Suszenie 16 h / 20 °C

Kolejne nałożenie w ciągu 8 h / 20 °C

Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C

Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C

Wskazówki dotyczące suszenia Możliwość suszenia wymuszonego w temperaturze 50 °C.
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>Aplikacja
Aplikacja Wielkość dyszy mm Ciśnienie natrysku bar Ciśnienie rozpylania bar
Natrysk - wszystkie
Instalacja 2-składnikowa
Airless 0,23 - 0,28 100 -150
Airmix 0,23 - 0,28 60 - 100 2,0 - 2,5
natryskiwanie
pneumatyczne

1,8 - 2,0 1,8 - 2,0

automat natryskowy do
listew
automat natryskowy
robot do natryskiwania

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Podczas stosowania materiału CREATIVE-METALLIC DB 46555-(barwa) zalecamy jednowarstwową aplikację
metodą natryskową w ilości 80 - 120 g/m². Utworzenie efektu i barwy zasadniczo zależy od sposobu obróbki, gra-
matury powłoki oraz stanu podłoża. Materiał DB 46555-(barwa) należy nakładać nie za mokro dla uzyskania rów-
nomiernego efektu dekoracyjnego. Dlatego zalecamy użycie mniejszych dysz (1,2 - 1,5 mm) np. podczas aplikacji
za pomocą pistoletu ze zbiornikiem. Wskazane wielkości dysz w niniejszej Informacji technicznej w sekcji „Aplika-
cja” są wartościami standardowymi dla lakierów metalicznych. W razie potrzeby wykonać lakierowanie próbne!
Zastosowanie rozcieńczalników: Do małych powierzchni zalecamy Rozcieńczalnik PUR DV 490 / DV 4900, dla
większych powierzchni – DV 494 / DV 4994. Wielkość dodatku do mieszaniny lakieru z utwardzaczem zależy od
odcienia, efektu i powlekanego elementu i wynosi 10 - 40 %.
Zastosowanie alternatywnych utwardzaczy: Uzupełniająco do utwardzenia za pomocą Utwardzacza PUR DR
4070, można także użyć Utwardzacza PUR DR 4071 w stosunku mieszania (objętościowym) 10 : 1.
Odcienie złote i miedziane: W przypadku odcieni serii GD i CU dla uzyskania idealnej klarowności należy stoso-
wać mniejsze grubości warstw (50 - 70 g/m²). Zalecany jest delikatny szlif podłoża. W razie zgrubnie przeszlifowa-
nych podłoży (papierem 80 - 180) można jednocześnie uzyskać powierzchnie z efektem „Sanded Metallic”. W tym
celu należy uwzględnić Informację techniczną na naszej stronie internetowej.
Lakierowanie szkła: Do lakierowania oczyszczonego szkła należy użyć Utwardzacza PUR DR 4076-0001 w sto-
sunku mieszania (objętościowym) 5 : 1. Gramatura powłoki wynosi 130 - 160 g/m². W przypadku złotych i miedzia-
nych odcieni zalecana jest gramatura powłoki wynosząca 80 - 120 g/m². Czas przydatności do użycia materiału DB
46555-(barwa) przy utwardzeniu za pomocą Utwardzacza PUR DR 4076-0001 wynosi 5 - 6 h / 20 °C. Lakierowane
szkło można kleić po składowaniu przez 7 d / 20 °C.
Lakierowanie na blachach stalowych lub metalu nierdzewnym: DB 46555-(barwa) można lakierować w stosun-
ku mieszania (objętościowym) 5 : 1 za pomocą Utwardzacza PUR DR 4076-0001 po starannym odtłuszczeniu przy
użyciu Rozcieńczalnika PUR DV 4900 lub DV 4994 na blachach stalowych lub metalu nierdzewnym. Przeszlifowa-
nie arkusza blachy lub metalu dodatkowo poprawia przyczepność materiału DB 46555-(barwa). Lakierowanie
próbne powinno zostać wykonane przez użytkownika we własnym zakresie, a następnie dopuszczone w ra-
mach badania metodą nacięć krzyżowych. W razie potrzeby należy skontaktować się z właściwym przedstawi-
cielem firmy Hesse.
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>Dane techniczne
Zawartość surowców odnawialny-
ch %

0 - 9.01116048

Lepkość (+/- 15 %) 40 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd kryjący
Gęstość seria kg/l 0.941 - 1.12
Wydajność na cykl operacyjny 9 - 13 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się
do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby
łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.

Forma dostawy płynny
Seria NfA (udział związków nielotny-
ch) %

17 - 42

LZO EU % 83 %
VOC FR C
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 10–30°C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

52

Lepkość robocza 18 s / DIN 53211 4 mm
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 120 g/m²
Stosunek składników mieszanki (ob-
jętościowy)

10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4070

Stosunek składników mieszanki (wa-
gowy)

100 : 10 PUR Utwardzacz DR 4070

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Odcień koloru Połysk 60° (Gloss) Stopień połysku Wielkość pojemnika
DB 46555-CU01 COPPER 24 - 29 jedwabisty mat 5 l, 25 l
DB 46555-GD01 GOLD 24 - 29 jedwabisty mat 5 l, 25 l
DB 46555-MC01 SILVER COARSE 24 - 29 jedwabisty mat 5 l, 25 l
DB 46555-MF01 SILVER FINE 24 - 29 jedwabisty mat 5 l, 25 l
DB 46555-MM01 SILVER MEDIUM 24 - 29 jedwabisty mat 5 l, 25 l

>Utwardzacze
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
DR 4070 PUR Utwardzacz 0.1 l, 0.5 l, 1 l, 2.5 l, 5 l, 15 l

>Rozcieńczalnik
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
DV 490 PUR Rozcieńczalnik 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
DV 4900 PUR Rozcieńczalnik 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
DV 494 PUR Rozcieńczalnik 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
DV 4994 PUR Rozcieńczalnik 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Opóźniacz
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
DV 4909 PUR Spowalniacz 1 l, 5 l, 25 l
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>Środek do czyszczenia urządzenia
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
RV 1 Rozcieńczalnik czyszczący 5 l, 15 l, 25 l

>Produkty uzupełniające
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
ZD 101 Rozcieńczalnik czyszczący 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
DR 4076-0001 PUR Utwardzacz 0.2 l, 0.5 l, 1 l, 2.5 l

>Wskazówki specjalne
W celu uzyskania zoptymalizowanej odporności chemicznej i mechanicznej, a także indywidualnego ustawienia
stopnia połysku można polakierować DB 46555-(barwa) przezroczystym lakierem PUR. Należy przestrzegać zale-
ceń zawartych w naszych Informacjach Technicznych w bloku „Obróbka końcowa”. Materiały tej samej serii mo-
gą być ze sobą mieszane. Gruntowanie wstępne jest możliwe w zależności od wymagań dotyczących powierzchni
i od materiału podłożowego przy użyciu np. Podkładów izolujących DP 491-9343 / DP 4791-9343, DP 4755-9343
oraz DP 4788-9343. Barwy zaprezentowane we wzornikach kolorów mogą różnić się od faktycznego wyniku la-
kierowania. Różne metody obróbki oraz podłoża mają zasadnicze znaczenie dla uzyskania efektu dekoracyjne-
go. W razie użycia bezbarwnych lakierów nawierzchniowych oraz w razie lakierowania na tylnej stronie szkła uzy-
skana barwa będzie się nieco różnić od przedstawionej. Dlatego zalecamy wykonanie próbek i powłok wzorco-
wych. Do normalnego czyszczenia na sucho zalecamy miękką szmatkę do kurzu. Do czyszczenia na mokro nadają
się szmatki z mikrofibry lub skórzane. Szmatkę zamoczyć w wodzie, wykręcić i czyścić w stanie lekko zwilżonym.
Agresywne domowe środki czyszczące lub substancje szorujące są nieodpowiednie!
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88
rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution
MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowied-
nimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morski-
ch maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 120 g/m². Nie dotyczy aplikowania na szkle i metalu!
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona
i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla
środowiska.”

>Wskazówki ogólne
Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18
°C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy świeżo przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygoto-
waną powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie
wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporność). Końcową twardość powłoki lakierni-
czej uzyskuje się przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) po upływie jedne-
go tygodnia. Proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadającym rzeczywistym!

>Szczególne właściwości i normy kontrolne
Norma kontrolna / podstawa Placówka kon-

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

Receptura nie zawiera: środków do ochrony
drewna, trujących metali ciężkich, zmiękcza-
czy ftalanowych, formaldehydu, substancji
CMR w kategorii 1A + 1B ani lotnych związ-
ków halogenoorganicznych.

HESSE
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>Szczególne właściwości i normy kontrolne
Norma kontrolna / podstawa Placówka kon-

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

odporność na działanie śliny i potu według
normy DIN 53160 część 1 i 2: brak odbarwień
(poziom 5)

HESSE

Odporny w kontakcie z PVC HESSE

Świadectwo badania typu WE (moduł B); po-
włoka dla statków morskich zgodnie z posta-
nowieniem IMO MSC.307(88)-(kodeks FTP
2010)

Zrzeszenie BG
Verkehr; dział
ds. bezpieczeń-
stwa statków,
Hamburg

Nr dopusz-
czenia
Nr dopusz-
czenia U.S.
Coast Guard

116573-00
164.112/
EC0736/
116573-00

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie ozna-
czają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub
uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktu-
alnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlo-
wych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.
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