
Doœwiadczenie.

Niezawodnoœæ.

Jakoœæ.

od 1952 r.
MADE
IN 
GERMANY

HD-FASENLACKE





HD-AQUA FIX FASENLACK

 Opis produktu

HD-AQUA FIX FASENLACK jest to 

ekologiczny, prawie bezwonny, 

wodorozcieñczalny lakier warstwowy do 

malowania fug i skosów paneli 

pod³ogowych.

perfect on top



W³aœciwoœci

dobra zdolnoœæ wype³niania i krycia

szybkie schniêcie

dobra rozlewistoœæ

brak gêstnienia

brak powstawania ko¿ucha na Transfer 

Disc

³atwe i szybkie czyszczenie

dobra odpornoœæ chemiczna 

(wodoodpornoœæ) 

DIN V 53160- part 1+2 

(odpornoœæ na œlinê)DIN 68 861

HD-AQUA FIX FASENLACK





Optymalne rozwi¹zanie dla 
przemys³u i handlu

przyjazne dla u¿ytkownika

niskie koszty eksploatacji

niskie nak³ady konserwacyjne

nowoczesna konstrukcja

do 16 opakowañ

31,101 lub 201 opakowañ z

polimeru lub stali szlachetnej

elektryczny stó³ podnoszony

automatyczne czyszczenie 

dysz

Automatyczna mieszalnia



Koncentraty

Koncentraty 

•715-9608

HD-AQUA FIX Koncentrat bia³y 

wodny

3750-1840

HD-AQUA FIX Koncentrat czarny

•750-1842

HD-AQUA FIX Koncentrat ¿ó³ty 

tlenkowy

•750-1843

HD-AQUA FIX Koncentrat czerwony 

tlenkowy



HD-TITAN SOFT
Excimer Coating
1001-0101

• Unikalnoœæ produktu  

 NOWOŒÆ

Wysokiej jakoœci produkt 
do powierzchni matowej

• Wszechstronne mo¿liwoœci

zastosowania

• Wysoka odpornoœæ na zarysowania

i pozostawiane œlady  

• Efekt soft-touch   

perfect on top



Stosowany jest na frontach kuchennych,

powierzchniach mebli pokojowych b¹dŸ

powierzchniach mebli ³azienkowych.

Od pewnego czasu powierzchnie matowe uznawane

s¹ za ogólnoœwiatowy trend, dlatego produkt

HD TITAN SOFT jest tak bardzo popularny.

Efekt pow³oki excimerowej HD-TITAN SOFT

nadaje nowoczesny wygl¹d powierzchni.

Mo¿e byæ produkowany w du¿ych i ma³ych seriach,

w zwi¹zku z tym ma zastosowanie dla du¿ych

projektów i ma³ych przedsiêwziêæ.

Ponadto wdro¿enie ró¿norakich akcentów pozwala

na kreatywnoœæ oraz tworzy autentyczne matowe

wykoñczenie. Kontakt z powierzchni¹ nie

pozostawia trwa³ych œladów i zadrapañ.

Szczególnie popularne s¹ obecnie znane

kontrasty, takie jak po³¹czenie wysokiego po³ysku i

matowej powierzchni. Metaliczne akcenty

w postaci mosi¹dzu, br¹zu i miedzi bardzo dobrze

prezentuje siê równie¿ na du¿ych p³askich

powierzchniach.

Heidelberg Coatings ca³y czas udoskonala

produkt HD-TITAN SOFT a innowacyjnoœæ tego

produktu daje du¿e mo¿liwoœci zastosowania.

MALOWANIE POWIERZCHNI
PRODUKTEM- HD TITAN
SOFT EXCIMER

Jest dobr¹ alternatyw¹  dla

p³yty pokrytej foli¹.



 Excimer

LakierowanaMelamina

1) 1 x 12 - 15 g/m² HD-LUX PRIMER 1050-0157

zastosowaæ 80 W

2) 1 x 20- 23 g/m² HD 1050-0158Revers- LUX WALZGRUND 

Zastosowaæ 1 x HG 80 W

3)  1 x 35- 40 g/m² HD-LUX WALZGRUND 1050-0158

Podwójny rewers

4) Utwardzanie 2 x HG 12m/min 

5) Szlifowanie  400- 600-800

6) 1 x 10 g/m²  HD-   TITAN SOFT 1001-0101 utwardzanie 
produkt/ zastosowanie UV

Technologia ekscimeru

Rewers




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11

