
Technische informatie

Hesse 2K Reactief-Pigmentvuller RSP 94520-9343
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 Verharder RSR 90010

>Productbeschrijving
Tweecomponenten reactieve-alkydpigmentvuller, aromaatenvrij, bijzonder hoog vullend vermogen,
sneldrogend en gemakkelijk schuurbaar.. Vulgrondlak voor geslotenporige laksystemen.

>Toepassingsgebieden
Overal in de interieurbouw voor woonruimten op verscheidene houtsoorten, lakdraagfolies en MDF.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Schoon, droog hout, vrij van olie, vet, was en siliconen. Volgens de

voorschriften geschuurd en vrij van schuurstof.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

150 - 400

Tussenschuurgang (korrelgrootte)
van - tot

280 - 400

Opmerkingen schuurgang De kwaliteit en de gelijkmatigheid van het hout-, MDF- of folieschuurwerk
en van de tussenschuurgang zijn, naast de kwaliteit van het MDF of het
folie, doorslaggevend voor het eindresultaat. Na de schuurgang volgens
de voorschriften ontstoffen.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Overlakbaarheid: Na voldoende droging en tussenschuurgang alleen met

hetzelfde product en 2K reactieve kleurlak (bijvoorbeeld RSB 96284-
(kleur)).

>Tijden
Verwerkingstijd 1 d / 20 ° C

Potlife 5 d / 20 °C

Droging 3 h / 20 °C

Stapelbaar na 3 - 4 h ; 16 h / 20 °C

Doorharding 16 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar Verstuiverdruk bar
Spuiten
Airmix 0,28 - 0,33 mm 60 - 100 bar 1,0 - 2,0 bar
Persluchtspuiten 1,8 - 2,5 mm 2,0 - 3,0 bar

>Aanwijzingen voor verwerking
Lak en verharder volgens het voorschrift mengen. Verharder goed inwerken. Bij directcoating op schone of ge-
schuurde folie een laktest uitvoeren om de hechting te controleren!Om drogingsvertraging door een verhoog-
de luchtvochtigheid te voorkomen, raden wij aan om in plaats van de gebruikelijke verdunning ca. 10 % RSV 9997
toe te voegen bij de lak-/verhardermenging.
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>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 28 s / DIN 53211 - 6 mm
Dichtheid serie kg/l 1.185
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 54
VOC EU % 45 %
VOC FR C
Opslagtemperatuur 16 - 25 °C
Houdbaarheid weken 52
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 2
Hoeveelheid per laag (min.) 120 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 150 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 300 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad Verpakkingsgrootte
RSP 94520-9343 WEISS stompmat 20 l, 25 l

>Verharders
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
RSR 90010 Verharder 2.5 l, 5 l

>Verdunners
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
RSV 9991 Verdunner 5 l, 25 l
RSV 9997 Spezialverdünner 1 l, 5 l, 25 l

>Vertragers
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
RSV 9994 Verdunner 5 l, 15 l, 25 l

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
RV 1 Reinigingsverdunner 5 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
Voor MDF-randen is vooraf isoleren met bijvoorbeeld DG 4720-0001 / DG 572-1 vereist. Na voldoende droging
en schuurgang volgens de voorschriften overschilderbaar met bijvoorbeeld RSB 9628x(glansgraad)-(kleur). In-
dien nodig kan tot 5 % RSV 9994 vertrager worden toegevoegd.

>Procesvoorbeeld
De lakprocedure en de precieze verwerkingsparameters moeten afgestemd worden op de applicatie- en
droogvoorwaarden en dienen vastgelegd te worden in een klantspecifiek document "Techniek van het opper-
vlak" (TdO).

>Algemene aanwijzingen
Reactief-lakken mogen niet bij materiaal- en kamertemperaturen van minder dan 18 °C en 40 % RV worden ver-
werkt en gedroogd. Ideale waarden: 20 - 25 °C, 50 - 65 % RV. Afwijkingen leiden tot drogings- of uithardingssto-
ringen. Om hechtingsstoringen te vermijden, dient u reactief-lakoppervlakken net vóór het lakken te schuren en
de pas afgeschuurde oppervlakken zo snel mogelijk af te lakken. De eindhardheid van het lakwerk wordt bij cor-
recte opslag (minstens 20 °C kamertemperatuur) na een week bereikt. Voer eerst een laktest uit onder praktij-
komstandigheden!
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>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

Veiligheid van speelgoed DIN EN 71-3
(2014-12)

LGA Testbericht 0003245263/30
AZ 296630

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden ge-
ven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook
uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch
onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaar-
den. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
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