
Informacja techniczna

Hesse FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071

>Opis produktu
FANTASTIC-COLOR to odporny na światło i zadrapania, bardzo wyważony dwukomponentowy lakier
barwny, o znakomitej zdolności krycia i krótkim czasie schnięcia. Produkt na bazie akrylanu cechuje się
wyjątkową stabilnością na pionowych powierzchniach i doskonałą rozlewnością na poziomych powierzchniach.
FANTASTIC-COLOR nadaje się do lakierowania końcowego i dlatego jest odpowiednim lakierem barwnym
do bardzo wymagających i wysokojakościowych powierzchni barwnych o znakomitych właściwościach
dotykowych i odporności na test obrączki. Ponadto możliwa jest bezpośrednia aplikacja FANTASTIC-COLOR
na szlifowanych surowych krawędziach i powierzchniach MDF.

>Obszar zastosowania
FANTASTIC-COLOR jest lakierem barwnym spełniającym najwyższe wymagania we wszystkich istotnych
kategoriach właściwości produktu i można go stosować w pełnym zakresie wykończenia wnętrz, do kuchni i
łazienek oraz do wnętrz statków.

>Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody

nanoszenia. Przed lakierowaniem należy wykonać szlifowanie czyszczące
na folii lub melaminie.

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

150 - 320

Szlifowanie międzywarstwowe
(papierem o ziarnistość) od - do

320 - 400

Uwagi o szlifowaniu Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych
foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia
przyczepności!

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Zasadniczo tym samym materiałem. Jeśli wymagana jest absolutna

odporność na reakcje z biżuterią i na wycieranie się farby, a także lepsza
odporność chemiczna na silnie obciążanych powierzchniach lub inny
stopień połysku, zalecamy wykonanie lakierowania końcowego przy użyciu
przezroczystego i odpornego na działanie światła Lakieru warstwowego
PUR do stopnia połysku „jedwabisty połysk” (40 - 59 gloss), np. za pomocą
UNA-PUR DE 55x(połysk) / DE 4259x(połysk), MEGA-PUR DE 56x(połysk) /
DE 4503x(połysk), FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(połysk) lub Lakierów
nawierzchniowych FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT DE 48770-0 i PUR
NANO-TOP DU 520 / DU 4554x(połysk). Należy przy tym pamiętać, że
w razie lakierowania matowych powierzchni FANTASTIC-COLOR za
pomocą DE 48770-0, a także DU 520 / DU 4554x(połysk) koniecznie
wymagane jest międzywarstwowe szlifowanie lakieru!
W razie potrzeby FANTASTIC-COLOR, po suszeniu przez > 6 h /
20 °C, można polakierować za pomocą następujących systemów
wysokopołyskowych Hesse: ADAMANT DU 48889, PUR Brillant DU
46269-0005, PUR Brillant-Color DB 44099-(barwa) oraz HYDRO-PUR Lakier
brylantowy HDE 54799.

>Czasy
Czas przydatności do użycia 6 h / 20 °C

Dopuszczalny okres użytkowania 6 h / 20 °C

Suszenie 2 h / 20 °C

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

Hesse FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071

>Czasy
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C

>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
Utwardzanie w proporcji 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001 po wcześniejszym wmieszaniu 5 % Dodatku do
lakieru na szkło EL 460-0025 do komponentu lakieru umożliwia dodatkowo bezpośrednie lakierowanie na szkle
po uprzednim prawidłowym oczyszczeniu. Do czyszczenia powierzchni szklanych przed aplikacją zalecamy Roz-
cieńczalnik czyszczący ZD 101. Równolegle istnieje możliwość obróbki przy użyciu materiału FANTASTIC-COLOR
w mieszaninie o proporcji (objętościowej) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070. Bezpośrednią aplikację na suro-
wej płycie MDF należy wykonywać wyłącznie w mieszaninie o proporcji (objętościowej) 10 : 1 z Utwardza-
czem PUR DR 4071!
Ze względu na tiksotropowe właściwości materiał FANTASTIC-COLOR zasadniczo wymaga znacznie wyższego do-
datku rozcieńczalnika niż w przypadku innych systemów lakierniczych. W odniesieniu do mieszaniny lakier/utwar-
dzacz w praktyce sprawdziły się następujące dodawane ilości:
Lakierowanie drobnych części (normalna temperatura ok. 20 °C +/- 2 °C): dodanie ok. 20 - 30 % Rozcieńczalnika
DV 490 / DV 4900
Lakierowanie drobnych części (wysokie temperatury > 25 °C): dodanie ok. 20 - 30 % Rozcieńczalnika DV 4935
Lakierowanie dużych elementów (temperatury ok. 20 °C +/- 2 °C): dodanie ok. 30 % Rozcieńczalnika DV 4935
Lakierowanie bardzo dużych elementów (temperatury > 25 °C): możliwe dodanie do 50 % Rozcieńczalnika DV
4935.

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 31 s / DIN 53211 - 6 mm
Wygląd kryjący
Forma dostawy płynny
LZO EU % 54 %
VOC FR C
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

52

Temperatura użycia 20 °C
Lepkość robocza 22 s in 4mm
Liczba warstw (maks.) 4
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 180 g/m²
Łączna gramatura powłoki 600 g/m²
Stosunek składników mieszanki (ob-
jętościowy)

10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071

Stosunek składników mieszanki (wa-
gowy)

100 : 8 PUR Utwardzacz DR 4071
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Hesse FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Odcień koloru Połysk 60° (Gloss) Stopień połysku Wielkość pojemnika
DB 48882-9010 9010 8 - 12 matowy 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
DB 48885-9010 9010 24 - 29 jedwabisty mat 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
DB 48887-9010 9010 40 - 59 jedwabisty połysk 1 l, 5 l, 25 l

>Utwardzacze
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
DR 4071 PUR Utwardzacz 0.1 l, 0.25 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 4935 PUR Rozcieńczalnik 5 l, 15 l, 25 l

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

>Środki czyszczące i pielęgnacyjne
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
GR 1901 Koncentrat czyszczący 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Wskazówki specjalne
Za pomocą Koncentratu do czyszczenia GR 1901 można w proporcji 20 części wody i 1 części koncentratu do
czyszczenia bezsmugowo usuwać odciski palców i zatłuszczone miejsca (powstałe np. podczas prac montażowy-
ch).
Za pomocą gazy lub szmatki bawełnianej lekko zwilżyć czyszczoną powierzchnię lakieru barwnego roztworem
wody i środka czyszczącego i wyczyścić. Następnie równomiernie wytrzeć do sucha suchą gazą lub szmatką ba-
wełnianą, lekko dociskając.
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 100 g/m².
„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.”
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Hesse FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071

>Przykład procedury
Front szafki z płyty MDF, foliowanej, w kolorze RAL 9016, matowy
Szlif powierzchni: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Szlif krawędzi i profili: papierem o ziarnistości 150 - 180 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² FANTASTIC-FILL DP 4755-9343, stosunek mieszania (objętościowy) 10 : 1 z Utwardza-
czem PUR DR 4071, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 w ilości 15 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie: > 2 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² FANTASTIC-FILL DP 4755-9343, stosunek mieszania (objętościowy) 10 : 1 z Utwardza-
czem PUR DR 4071, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 w ilości 15 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie: > 2 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Lakierowanie barwne i końcowe: 1 x 120 - 180 g/m² FANTASTIC-COLOR DB 48882-9016, stosunek mieszania (ob-
jętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 lub DV 4935 do mie-
szaniny lakier/utwardzacz w ilości 20 - 30 %
Suszenie przelotowe: > 16 h / 20 °C

>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 przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływa-
ją na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzch-
ni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie
przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym prze-
chowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!
Na podłożach z płyty MDF: W przypadku powłok płyt MDF można uniknąć wad lakierowania i pęknięć na krawę-
dziach, jeżeli przestrzega się następujących kwestii: Dobór jakości MDF odpowiedniej do obszaru zastosowania,
patrz dane producenta dotyczące normy europejskiej EN 622-5, pkt 4 Metody badań EN 317 (Wymagania doty-
czące pęcznienia na grubość). Idealna wilgotność płyt to 5 - 7 %. MDF lakierować w miarę możliwości dookoła,
strony tylne powinny być pomalowane co najmniej bezbarwnie. Unikać ostrych krawędzi i wyfrezowań, w miarę
możliwości zaokrąglać. Krawędzie i wyfrezowania powlekać 2 razy wypełniaczem, nie szlifować nadmiernie (na
wylot), ewentualnie jeszcze raz zagruntować. Grube płyty, które zostały wyprodukowane przez sklejenie kilku
cienkich płyt, są z powodu zróżnicowanych naprężeń szczególnie podatne na pęknięcia krawędzi, dlatego lepiej
jest wybrać jednorodną płytę MDF o pasującej grubości. Płyty klejone w każdym razie zeszlifować na krawędziach
na płasko i wstępnie zaizolować bezbarwnie. Woda, która wskutek zaklejania dostała się do środka, musi wyparo-
wać przed lakierowaniem. Powierzchnie obrobione wypełniaczem należy składować w odpowiednich warunkach i
po krótkim czasie powlekać warstwą końcową.

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

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

DIN 68861-część 1B (powierzchnie mebli; za-
chowanie się w przypadku obciążenia che-
micznego)

HESSE

Bezpieczeństwo zabawek wg DIN EN
71-3:2019+A1:2021

TÜV Rheinland
LGA Products
GmbH

Sprawozda-
nie z badania

0001116802/10
AZ 571820
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>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

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

116482-01
164.112/
EC0736/116482-01

Trudnopalny B1 według normy DIN 4102; na
odpowiednich podłożach.

MPA-Stuttgart Nr świadec-
twa badania
Certyfikat
zgodności

P-BWU03-
I-16.5.409
(DP
4791-9343 /
DP 491-9343)
ÜZ-BWU03-I
16.2.833

Klasyfikacja reakcji na ogień według normy
DIN EN 13501-1, na sprawdzonych materiała-
ch nośnych

MPA-Stuttgart Klasyfikacja: C-s1, d0 (DP
4791-9343 /
DP 491-9343)

Klasyfikacja reakcji na ogień według normy
DIN EN 13501-1, na sprawdzonych materiała-
ch nośnych

MPA-Stuttgart Klasyfikacja: B-s1, d0 (DP
4791-9343)

Klasyfikacja reakcji na ogień według normy
DIN EN 13501-1, na sprawdzonych materiała-
ch nośnych

MPA-Stuttgart Klasyfikacja: B-s1, d0 (DP
4755-9343)

Trudnopalny B1 według normy DIN 4102; na
odpowiednich podłożach.

MPA-Stuttgart Nr świadec-
twa badania
Certyfikat
zgodności

P-BWU03-
I-16.5.418
(DP
4755-9343)
ÜZ-BWU03-I
16.2.866

Zastosowana specyfikacja standardu „Green
Building”: „2010 Dubai Green Building Regu-
lations and Specifications” (GBRS); Zastoso-
wane przepisy szczegółowe: RD-DP21-2180-
(IC) „Specific Rules for Certification of Paints
and Coating through Factory Assessment”
zgodnie ze standardem „2010 Dubai Green
Building Regulations and Specifications”.

Dubai Central
Laboratory

Nr certyfika-
tu:

CL15020251
(DB 48885-
(barwa))

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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