
HY COAT

HY COAT to nowy sposób lakierowania
Znacznie więcej niż lakier na bazie wody

Znacznie więcej niż lakier na bazie rozpuszczalnika

Rewolucyjny lakier w
technologii hybrydowej
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HY COAT
Lakier hybrydowy, który zrewo-
lucjonizuje sposób lakierowania

www.renneritalia.com

HY COAT przewyższa tradycyjne systemy lakiernicze wodne i rozpuszczalnikowe.
Wyjatkowa, hybrydowa formuła, skupiająca w sobie wszystkie zalety głównych rodzin produktowych:
 • Niską emisję produktów wodnych
 • Gruby film poliestrów
 • Łatwość w aplikacji poliuretanów
 • Przezroczystość produktów akrylowych
 • Zadziwiającą szybkość schnięcia

Uzyskaj to co najlepsze ze wszystkich istniejących technolo-
gii przy użyciu jednego produktu
Przyczepność do każdego rodzaju powierzchni
Dzięki niepowtarzalnej przyczepności, HY COAT chroni i uwydatnia wszystkie drewniane powierzchnie: 
zarówno fornir, jak i drewno lite. Podkreśla pory i nie podnosi włókien drewna.

Krótszy proces lakierowania
Posiadając 80% zawartości części stałych, HY COAT gwarantuje bardzo wysokie krycie w standardzie 
identycznym do gamy poliestrów. Ponadto, lakier hybrydowy ekstremalnie redukuje czas schnięcia, 
umożliwiając w ten sposób skrócenie procesu lakierniczego. Bardziej wymagający użytkownicy mogą 
pokrywać HY COAT w krótkim odstępie czasu, przy użyciu jakiegokolwiek innego rodzaju produktu.

Zmniejszone emisje LZO,  porównywalne do świata lakierów na bazie wody
HY COAT to produkt, który łączy wyjątkowe właściwości z funkcjami ochrony środowiska. W przeciwieństwie 
do tradycyjnych produktów na bazie rozpuszczalnika, produkt ten wyróżnia się niską emisją LZO, 
porównywalną ze średnią wartością dla produktów na bazie wody. Przy takim samym kryciu, HY COAT uwalnia 
do atmosfery około połowę LZO emitowanych przez lakier poliestrowy.

Bezbarwny i biały: niepowtarzalny na drewnie
Unikalny produkt pozwalający uzyskać wysokiej jakości meble, dostępny w dwóch wersjach: krystalicznie 
transparentnej lub białej. Dzięki nadzwyczajnej odporności na żółknięcie, HY COAT w wersji bezbarwnej nie 
zmienia naturalnego wyglądu drewna.

Izoluje najtrudniejsze rodzaje drewna
HY COAT jest to również produkt izolacyjny szczególnie odpowiedni do zabezpieczania drewna o trudnych w 
lakierowaniu porach.

Sposób użycia
HY COAT to produkt dwuskładnikowy, katalizowany w 50%. Żywotność mieszanki to 2 godziny.
Aplikacja pistoletem lub pompą z systemem 2k.

Niewiarygodne? Poproś o prezentację produktu.
Zespół Renner przetestuje HY COAT bezpośrednio w twojej firmie. 

RENNER POLSKA Sp. z o.o.
04-769 WARSZAWA

ul. Cylichowska 13/15
tel/fax: +48 22 615 27 51

zamowienia@renneritalia.com
rennerpolska.com


