
Technische informatie

Hesse Bleekmiddel BW 804
Mengverhouding (volumetrisch): 100 : 5 Bleekactivator BA 811

>Productbeschrijving
Chemische beitsen op basis van waterstofperoxyde met extra sterke bleekwerking.

>Toepassingsgebieden
{Reference (Object) not found: tb1160384710760}

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Het hout moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

120 - 180

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na voldoende droging van het bleekmiddel (minstens 48 h / 20 °C) over te

lakken met geschikte PUR lak die op gebleekt hout mag worden gebruikt,
bv. DG 4717-0004, DG 4741-0001, DG 4716, DE 4259x(glansgraad), enz. Bij
exotische houtsoorten en bij kersenhout pas overlakken na 72 h drogen.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 16 - 25 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

Droging 48 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie
Handmatige verwerking
Uitstrijken
Spuiten
Verdrijven met borstel
kwast
Walsen
Schuimrubberrol zonder
verdrijven

>Aanwijzingen voor verwerking
Voor de verwerking moet aan het bleekmiddel een activerende stof worden toegevoegd: 5 % (grav.) BA 811.
Met een kunststofspons of kwast met kunsthaar het geactiveerde bleekmiddel overmatig aanbrengen op het
hout. Het overtollig materiaal met een uitgeknepen spons afnemen. Wegens de sterke opruwing van de vezel
door het bleken, moet het gebleekte oppervlak geschuurd worden met een schuurspons korrel 150. Te weinig
activator of een andere activatortoepassen dan is voorgeschreven kan leiden tot lakfouten. Door vervuiling zo-
als houtstof, spuitnevel enz. wordt de potlife duidelijk korter. Als er gasblaasjes beginnen naar boven te komen,
geeft dit aan dat de verwerkingstijd bijna om is.
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Technische informatie

Hesse Bleekmiddel BW 804
Mengverhouding (volumetrisch): 100 : 5 Bleekactivator BA 811

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk niet relevant
Dichtheid serie kg/l 1.18
Verbruik per laag 12 - 30 m²/l

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiewijze. De gegevens
hebben betrekking op één liter van het verwerkbare product, zo nodig in-
clusief verharder en verdunner.

Leveringsvorm vloeibaar
VOC EU % 0 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 16 - 25 °C
Opslagtemperatuur 5 - 30 °C
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 3
Hoeveelheid per laag (min.) 40 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 100 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 300 g/m²
Mengverhouding (volumetrisch) 100 : 5 Bleekactivator BA 811
Mengverhouding (gravimetrisch) 100 : 5 Bleekactivator BA 811

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
BW 804 - 1 l, 5 l

>Verharders
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
BA 811 Bleekactivator 0.5 kg, 5 kg

>Speciale aanwijzingen
De kleur wordt lichter door de toevoeging van: water. Om de structuur van bepaalde houtsoorten b.v. noten en
kersen te behouden, adviseren we te bleken met een verdund bleekmiddel. Menging 1 deel bleekmiddel en 2 de-
len water. Hierna pas de activator toevoegen.

>Algemene aanwijzingen
Vraag onze aparte technische informatie betreffende dit onderwerp aan. Veiligheidsuitrusting: rubberen schort,
rubberen handschoenen, veiligheidsbril!

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.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
Stand: 07.05.2023

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
2 / 2


