
Technische informatie

Hesse AQUA REFRESHER OE 5670-0001 mat

>Productbeschrijving
Is een milieuvriendelijk verzorgingsmiddel voor sterk belaste oppervlakken die met 2K HYDRO zegellak, UV,
olie, olie-UV- en oxyoliesystemen uit het Hesse parketassortiment werden vervaardigd. Het oppervlak wordt
opgefrist door het gebruik van Hesse AQUA-REFRESHER. Gekraste en doffe oppervlakken worden opnieuw
toonbaar en verdere slijtage wordt verhinderd.

>Toepassingsgebieden
Voor paneel- en vloercoating. Niet geschikt voor spiegels, marmer of slipvaste oppervlakken.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Los stof en vuil opvegen of opzuigen. Andere Vervuilingen zonder

resten verwijderen. Voor grondreiniging van in water oplosbare
vervuilingen Hesse INTENSIVE-CLEANER PR91 of Hesse REMOVER OS
5600 aan het wiswater toevoegen en de vloer reinigen met het mengsel.
Extreme vervuiling met Hesse REMOVER OS 5600 in geconcentreerde
vorm verwijderen. Vervolgens het oppervlak met schoon water afspoelen
en grondig laten drogen.

>Eindbehandeling

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

Begaanbaar na 2 h / 20 °C

Belastbaar volgens 24 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie
overige verwerking
overige verwerking

>Aanwijzingen voor verwerking
Opbrengen in één laag Het materiaal moet 1 : 1 met water verdund worden gebruikt! De concentratie van het
materiaal is afhankelijk van de mate van de slijtage van het op te frissen parketoppervlak en kan indien nodig
worden verhoogd! Hoe sterker het oppervlak vervuild is, hoe meer geconcentreerd de AQUA-REFRESHER moet
worden gebruikt! Met een geschikte wissermop of ander hulpmiddel gelijkmatig dun over de vloer verdelen. De
uiteindelijke verdeling moet worden gedaan in groei-/nerfrichting!
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>Technische gegevens
Aandeel hernieuwbare grondstoffen
%

0.1

Uitlooptijd (+/- 15 %) 25 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk kleurloos
Decopaint Basis WG (watergebaseerd)
Decopaint-categorie F
Dichtheid serie kg/l 1.022
Giscode W2+
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 14
VOC EU % 3 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C
Opslagtemperatuur 10 - 30 °C
Houdbaarheid weken 104
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Glansgraad Verpakkingsgrootte
OE 5670-0001 8 - 12 mat 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
Voor het opfrissen van oude en lelijke oppervlakken; vertraagt nieuwe slijtage. Bij grotere oppervlakken raden
we aan deze in sectoren op te delen! De gewenste glansgraad wordt zelfstandig gevormd. Niet over de reeds
opgedroogde gebieden wrijven; risico op strepen! In vochtige toestand vocht en stofwervelingen vermijden!
Vooral bij oudere oppervlakken of laminaatvloeren kunnen de verschillende componenten van de aanwezige
bekleding tot hechtingsstoringen van het verzorgingsproduct leiden! Daarom moet u eerst een test uitvoeren
en beoordelen of het resultaat aan uw eisen voldoet! De hechting voor de totale opbouw testen! Het is raad-
zaam om oude AQUA-REFRESHER resten regelmatig van het oppervlak te verwijderen met Hesse REMOVER OS
5600. Zo wordt de vorming van een klevend-smerig oppervlak als gevolg van veelvuldig gebruik van de AQUA-
REFRESHER voorkomen. Altijd gesloten en buiten bereik van kinderen bewaren! Alleen verpakkingen die ont-
daan zijn van reststoffen afvoeren bij het afval of laten recyclen.

>Algemene aanwijzingen
De houtvochtigheid moet tussen 8 - 12 % liggen. Gebruik en droog HYDRO lakken niet bij een materiaal- en ka-
mertemperatuur van minder dan 18 °C. De ideale luchtvochtigheid bij het lakken ligt tussen 55 en 65 %. Om
hechtingsstoringen te vermijden, dient u de lakoppervlakken net vóór het lakken te schuren en de pas afge-
schuurde oppervlakken zo snel mogelijk af te lakken. Sterk washoudende houtsoorten zoals teak hebben on-
der bepaalde omstandigheden een negatieve invloed op de hechting. In water oplosbare houtbestanddelen uit
houtsoorten als essen en looizuur uit houtsoorten als eiken kunnen leiden tot een verandering in de tint of ver-
kleuring van de lak. Wij raden daarom altijd aan om een proefvlak te maken om de kleur, hechting en droging in
realistische omstandigheden te beoordelen! Aanwijzingen voor reiniging en onderhoud: Houd de onderhouds-
handleiding conform DIN18356 in acht. Wis het parket met een zachte vochtige doek, niet nat. Gebruik alleen
neutrale reinigingsmiddelen zonder siliconen, salmiak en schuurmiddelen. Regelmatig onderhoud en reiniging
met Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 en Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 verhoogt de levensduur van de dek-
laag.
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>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

Het recept is vrij van: houtbeschermingsmid-
delen, giftige zware materialen, ftalaatweek-
makers, formaldehyden, CMR-stoffen cat. 1A
+ 1B en vluchtige halogeenorganische ver-
bindingen.

HESSE

Het product voldoet aan de voorschriften
van de EU-richtlijn 2004/42/EG (Decopaint).

HESSE

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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