
HEMPEL’S POLY BEST 55551 
UTWARDZACZ 95370 

 
Charakterystyka: 
 
 
 
 
Zalecane stosowanie: 
 
 
 
Dostępność: 
 
 
 
DANE FIZYKOCHEMICZNE: 
 
Kolory / Nr koloru: 
Połysk powłoki: 
Części stałe: 
Wydajność teoretyczna: 
Temperatura zapłonu: 
Gęstość: 
Sucha na dotyk: 
 
Sucha do szlifowania: 
 
Pełne utwardzenie: 
 
V.O.C.: 
 
 
 
 
 
 
 
SPOSÓB APLIKACJI: 
 
Proporcje mieszania składników: 
 
Metoda nakładania: 
Rozcieńczalnik (max obj.): 
Przydatność mieszaniny do 
stosowania: 
 
Czyszczenie narzędzi: 
Grubość warstwy (WFT): 
Grubość powłoki (DFT): 
Czas do nałożenia następnej warstwy: 

HEMPEL’S POLY BEST 5555 jest o wysokim połysku, dwuskładnikową emalią 
poliuretanową, szczególnie odpowiednią do aplikacji pędzlem. Ma doskonały połysk i 
retencję koloru. Odporna na wodę, ścieranie i atmosferę morską.  
 
 
Jako powłoka nawierzchniowa na powierzchnie powyżej linii wodnej, wykonane z 
włókna szklanego, aluminium, stali, żelbetu, sklejki i inne wzmocnione drewniane 
powierzchnie. 
 
 
Wymaga potwierdzenia. 
 
 
 
         
 
biały / 10000*       czarny / 19990* 
wysoki połysk             wysoki połysk 
56%         51% 
16,0 m2/dm3 - 35µm      14,6 m2/dm3 - 35µm 
35OC         35OC 
1,3 kg/dm3        1,1 kg/dm3 
6 – 8  godzin w 20OC      6 – 8 godzin w 20OC 
12 –16 godzin w 10OC                              12 – 16 godzin w 10OC 
około 24 godziny w 20OC                          około 24 godziny w 10OC  
około 48 godzin w 10OC                            około 48 godzin w 10OC 
7 dni w 20OC       7dni w 20OC 
14 dni w 10OC                                           14 dni w 10OC 
434 g/dm3              476 g/dm3 
* Inne kolory zgodnie z listą asortymentową. 
 
Stałe fizyczne mogą różnić się w zakresie normalnych odchyłek produkcyjnych. Dalsze wyjaśnienia 
znajdują się w “Objaśnieniach” w Katalogu Hempla. 
 
 
 
          
 
BAZA: HEMPEL’S POLY BEST 55559 : UTWARDZACZ 95370 
                                2 : 1 objętościowo 
natrysk bezpowietrzny                    pędzel / packa         (patrz UWAGI poniżej) 
0851 (40%)                       0871 (10%)     
6 godzin (20OC) – 12 godzin (10OC)  
 
HEMPEL’S THINNER 0871 
75µm  
35µm 
min: 16 godzin (20OC) – 36 godzin (10OC) 
max:  5 dni       (20OC) – 10 dni       (10OC)                        (patrz UWAGI poniżej) 
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2. HEMPEL’S POLY BEST 55551 

WARUNKI APLIKACJI:  
 
 
 
 
 
 
 
POWŁOKA 
POPRZEDNIA: 
 
UWAGI: 
Temperatury pracy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
 
Warunki BHP: 
 

Stosować, gdy nakładanie i utwardzanie przebiega w temperaturach powyżej 5OC. Powierzchnia 
musi być czysta i sucha o temperaturze wyższej od temperatury punktu rosy, aby uniknąć 
kondensacji, przy czym najlepsze rezultaty uzyskuje się w zakresie temperatur 15 - 20OC. Wysoka 
wilgotność względna lub kondensacja w ciągu pierwszych 24 godzin po aplikacji (20OC) może 
wpłynąć ujemnie na formowanie się powłoki. Zawartość wilgoci w drewnie nie powinna przekroczyć 
16%. W przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylacje podczas nakładania i 
wysychania powłok.  
 
 
HEMPEL’S LIGHT PRIMER 4555 lub zgodnie ze specyfikacją. 
 
                                                  
                                                    W suchym środowisku: 
Okresowo, maksimum:                120OC. 
Wartość graniczna, maksimum:  140OC. 
 
W temperaturach pracy powyżej 100OC można się spodziewać lekkiego przebarwienia. W zależności 
od przeznaczenia można specyfikować inne grubości powłok niż podano. Stosowany zakres 
grubości powłoki wynosi 30 - 40µm. 
Ilość rozcieńczenia odnosi się do warunków aplikacji: metody temperatury, wentylacji i powierzchni. 
Przy natrysku powietrznym dodać THINNER 0851 aż do uzyskania lepkości 17 – 20 s / DIN 4 (około 
35%). Stosować najmniejsze dysze i najniższe możliwe ciśnienie powietrza. Najlepszy efekt 
zewnętrzny uzyskuje się początkowo natryskując niewielką ilość farby a następnie nakładając pełnej 
grubości warstwę. 
Maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy odnosi się do zewnętrznych powierzchni 
eksponowanych w okresowym zanurzeniu, narażonych na spryskiwanie, kondensację lub ścieranie 
podczas czasu użytkowania systemu malarskiego. Dla innych warunków maksymalny czas do 
przemalowania nie jest limitowany adhezją. Jeżeli przekroczony zostanie maksymalny czas do 
nałożenia kolejnej warstwy, konieczne jest szorstkowanie powierzchni celem zapewnienia 
przyczepności międzywarstwowej. Całkowicie czysta powierzchnia jest obowiązkowa celem 
zapewnienia przyczepności międzwarstwowej, szczególnie w przypadku długiego czasu do 
przemalowania. Odtłuścić powierzchnię stosując detergent, sole i inne zanieczyszczenia zmyć wodą 
słodką pod wysokim ciśnieniem. 
Przed przemalowaniem ocena właściwego przygotowania powierzchni powinna być przeprowadzona 
z zastosowaniem odpowiedniego testu. 
W przypadku przemalowania inną farbą , maksymalny czas do jej nałożenia będzie w zależności od 
jej rodzaju wynosił 1 – 3 dni w 20°C ÷ 2 – 6 dni w 10°C.  
UTWARDZACZ 95370 jest wrażliwy na wilgoć. Przechowywać w suchym miejscu i do momentu 
użycia utrzymywać szczelnie zamknięte puszki. Puszki z utwardzaczem otwierać ostrożnie, z uwagi 
na panujące wewnątrz nadciśnienie. Nawet najmniejsze ślady wody w wymieszanej farbie spowodują 
skrócenie czasu przydatności do stosowania i w rezultacie wady w powłoce. Jeżeli tylko część 
UTWARDZACZA będzie użyta, nie zdejmować wieka, ale zrobić dwie dziury w dnie puszki. Po 
użyciu, dziury szczelnie zakleić taśmą. Puszki powinny być otwierane z ostrożnością, z uwagi na 
ryzyko panującego nadciśnienia, szczególnie w puszce zawierającej utwardzacz. Nie zdejmować 
wiek z puszek zawierających wymieszaną farbę. 
  
Informacje zawarte w Karcie Katalogowej są przeznaczone do użytku handlowego. 
 
Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy 
przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki Niebezpiecznej 
Substancji Chemicznej oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa. Generalną zasadą 
jest unikanie kontaktu ciekłej farby ze skórą i oczami. Podczas nakładania farby w pomieszczeniach 
zamkniętych lub w miejscach zastoju powietrza należy zapewnić wymuszoną wentylację. Nawet po 
zapewnieniu wentylacji podczas natryskiwania farby zaleca się ochronę dróg oddechowych, skóry i 
oczu. Zachować szczególną ostrożność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia 
wybuchem. 
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