
Informacja techniczna

Hesse Lakier 2K HYDRO warstwowy HDE 54799
Stosunek składników mieszanki (objętościowy): 5 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091

>Opis produktu
Dwuskładnikowy lakier akrylowy HYDRO-PU, wodorozcieńczalny, bezbarwny, o wysokim połysku, dobrze
wypełniający i o znakomitej odporności chemicznej i mechanicznej. Możliwość polerowania zwykłego i
wielowarstwową płócienną tarczą polerską, Odporny w kontakcie z PVC, odporny na działanie kremów i potu
oraz odporny na światło. Nie zawiera metylpirolidonu ani zmiękczaczy ftalowych, dzięki czemu nadaje się do
lakierowania zabawek dla dzieci.

>Obszar zastosowania
Do jakościowych mebli domowych o powierzchniach wysokiej klasy w pełnym zakresie wykończenia wnętrz, a
także do kuchni i łazienek.
Można stosować również na wybielanych powierzchniach (wystarczająco wysuszonych).

>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

320 - 600

Szlifowanie międzywarstwowe
(papierem o ziarnistość) od - do

400 - 600

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Po utwardzaniu i klimatyzacji powierzchnie można oszlifować i polerować.

Szlifowanie stopniowe papierem o ziarnistości od 1000 do 1500, następnie
polerowanie za pomocą automatów polerskich.

>Czasy
Czas przydatności do użycia 2 h / 20°C

Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C

warunki transportu 10 - 30 °C

Dopuszczalny okres użytkowania 2 h / 20 °C

Suszenie 16 h / 20 °C

Możliwość układania w stos po > 72 h / 20 °C

Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C

>Aplikacja
Aplikacja Wielkość dyszy mm Ciśnienie natrysku bar Ciśnienie rozpylania bar
Natrysk - wszystkie
Airless 0,23 - 0,38 100 - 120
Airmix 0,23 - 0,38 60 - 100 1,5 - 2,5
natryskiwanie
pneumatyczne

1,5 - 2,0 2,5 - 4
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>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Wstępne przeszlifowanie podkładu papierem 400 – 600 / odpylenie. Utwardzacz należy dobrze domieszać, a na-
stępnie ustalić lepkość podczas natrysku na 20 - 25" (DIN 4mm) za pomocą wody (ok. 20 %). Dodanie utwar-
dzacza musi zawsze nastąpić przed rozcieńczeniem! Materiału z utwardzaczem nie należy składować w zamknię-
tych pojemnikach. Zawsze nanosić tylko 1 warstwę o maksymalnej ilości 120 g/m2 podczas jednego etapu ro-
boczego. W przeciwieństwie do wielu innych systemów wysokopołyskowych, nie nakładać kilku cienkich
warstw z krótkim suszeniem pośrednim. Suszenie pierwszej warstwy aż do nałożenia kolejnej: 5 - 6 h w tempe-
raturze pokojowej 160 °C przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Możliwość ponownego lakierowania: po do-
brym przeszlifowaniu, tym samym materiałem. Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych
resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery
HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse
HYDRO HV 6904.

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Decopaint Typ WB
Kategoria malowania dekoracyjnego J
Gęstość seria kg/l 1.049
Wydajność na cykl operacyjny 7 - 10 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) %

39

LZO EU % 4 %
VOC FR C
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

26

warunki transportu 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 450 g/m²
Stosunek składników mieszanki (ob-
jętościowy)

5 : 1 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091

Stosunek składników mieszanki (wa-
gowy)

100 : 20 Utwardzacz (HYDRO) HDR 5091

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Połysk 60° (Gloss) Stopień połysku Wielkość pojemnika
HDE 54799 ≥ 90 wysoki połysk 5 l, 25 l

>Utwardzacze
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
HDR 5091 Utwardzacz (HYDRO) 0.5 l, 1 l, 2.5 l, 5 l, 15 l, 25 l
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>Środek do czyszczenia urządzenia
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
HV 6917 HYDRO Środek czyszczący 1 l, 5 l, 25 l
HV 6904 HYDRO Środek sieciujący 1 l, 5 l, 25 l

>Środki czyszczące i pielęgnacyjne
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
GR 1900 Rozcieńczalnik do oczyszczania 1 l, 3 l, 15 l, 25 l
ZD 5200 politura do mebli 1 l, 5 l

>Wskazówki specjalne
Nadaje się również do lakierowania wierzchniego na lakierach barwnych HYDRO. Gruntowanie wstępne - w zależ-
ności od wymagań względem powierzchni i od materiału nośnego - jest możliwe np. przy użyciu HDG 5407 i na za-
pytanie także na różnych systemach PUR. Warstwowe i nawierzchniowe lakiery HYDRO-PUR są optymalnie opra-
cowane pod kątem zastosowania na 2-składnikowych systemach wodnych. Narzędzia pracy należy czyścić wodą.
Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku
prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do prze-
płukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.
„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.”

>Przykład procedury
Fronty kuchenne, elementy wiórowe (foliowane), z połyskiem, białe
Szlif folii: papierem o ziarnistości 400
Podkład: Hesse HYDRO-PUR Color HDB 54705-9010, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z dwu-
składnikowym Utwardzaczem HYDRO HDR 5093
Rozcieńczenie: wodą w ilości 5 %
Suszenie pośrednie: 16 - 24 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Lakier brylantowy Hesse HYDRO-PUR HDE 54799, stosunek składni-
ków mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z dwuskładnikowym Utwardzaczem HYDRO HDR 5091 (lepkość robocza: 20 -
25” / DIN 4 mm).
Suszenie pośrednie: 5 - 6 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 120 g/m² Lakier brylantowy Hesse HYDRO-PUR HDE 54799, stosunek składni-
ków mieszanki (objętościowy) 5 : 1 z dwuskładnikowym Utwardzaczem HYDRO HDR 5091 (lepkość robocza: 20 -
25” / DIN 4 mm).
Możliwość pakowania/polerowania: po suszeniu przez minimum 48 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystar-
czającej cyrkulacji powietrza.
Obróbka końcowa: patrz specjalna Informacja techniczna „Polerowanie zwykłe/polerowanie wielowarstwową
płócienną tarczą polerską”.
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>Wskazówki ogólne
W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego.
Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w tempe-
raturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowa-
nia wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do po-
wstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia pro-
blemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem
i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na fo-
liach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na od-
powiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w tempe-
raturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów.
Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojo-
wa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpły-
wać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w
drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy
zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warun-
kach rzeczywistych.

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

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

Bezpieczeństwo zabawek DIN EN 71-3
(2014-12)

HESSE

Odporny w kontakcie z PVC HESSE

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

HESSE

Produkt spełnia wytyczne niemieckiego roz-
porządzenia o farbach i lakierach zawierają-
cych rozpuszczalniki (ChemVOSFarbV) zgod-
nie z krajowym wdrożeniem dyrektywy
2004/42/WE (dyrektywa Decopaint).

HESSE

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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