
Technische informatie

Hesse HYDRO-PUR Glas-kleurlak HDB 57415-(kleur)
Mengverhouding (volumetrisch): 100 : 3 HYDRO Vernetter HDR 5002

>Productbeschrijving
Bijzonder waterbestendige 2K HYDRO-PUR acrylaat kleurlak voor industrieel glaslakwerk door middel van de
spuitprocedure. Innovatieve receptcomponenten maken het kleurlaksysteem uiterst lichtecht en dus bijzonder
kleurstabiel. Door zijn hoge dekkracht is een geringe opbrenghoeveelheid al genoeg voor een ondoorzichtige
kleurlaklaag achter glas. Met geschikte droogapparatuur bij temperaturen tot 80 °C binnen enkele minuten
droog, waardoor een kras- en uiterst waterbestendig, maar ook chemisch en mechanisch sterk belastbaar
glaslakoppervlak ontstaat.

>Toepassingsgebieden
Voor spuitapplicatie op glas dat volgens de voorschriften is gereinigd. Voor droging van dit product is
industriële droogapparatuur nodig met temperaturen tot 80 °C, zodat de bestandheid van de glaslak zich goed
kan ontwikkelen! De gelakte oppervlakken zijn geschikt voor het hele interieur in het woongebied.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling De voorbereiding van de ondergrond is doorslaggevend voor de hechting

van het glaslakwerk. Het te lakken glaspaneel moet schoon en vetvrij zijn.
Voor de applicatie moet het glaspaneel zorgvuldig worden gereinigd, bv.
met Hesse Glasreiniger HS 6601.

>Eindbehandeling

>Tijden
Verwerkingstijd 8 h bij 20 °C

Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C

Transportvoorwaarden 10 - 30 °C

Droging 24 h / 20 °C

Doorharding 5 d / 20 °C

Belastbaar volgens 5 d / 20 °C

Aanwijzingen voor droging De meest geschikte droogmethoden worden individueel afgestemd op de
situatie ter plaatse.

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar Verstuiverdruk bar
Spuiten
2K installatie
Airless 0,23 - 0,38 100 - 120
Airless lage druk
Airmix 0,23 - 0,33 60 - 100 1,5 - 2,5
Persluchtspuiten 1,5 - 1,8 2,5 - 4

>Aanwijzingen voor verwerking
De voorbereiding van de ondergrond is doorslaggevend voor de hechting van het glaslakwerk. Het te lakken
glaspaneel moet schoon en vetvrij zijn. Voor de applicatie moet het glaspaneel zorgvuldig worden gereinigd, bv.
met Hesse Glasreiniger HS 6601. Voor verwerking de vernetter in de opgegeven verhouding al roerend toevoe-
gen en goed inwerken. Houd rekening met een beperkte verwerkingstijd. Aangemaakt product kan worden ge-
mengd met vers materiaal en aansluitend met verse vernetter verder worden gebruikt. Materialen uit dezelfde
serie kunnen met elkaar worden gemengd. Werktuigen met water reinigen. Gebruik voor de verwijdering van ge-
droogde lakresten de HYDRO Reiniger HV 6917. Spoel bij gecombineerd werk (hydro- en oplosmiddellak) appli-
catieapparaten door met Hesse HYDRO Omvormer HV 6904.
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>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 70 s / DIN 53211 - 4 mm
Uiterlijk dekkend
Decopaint Basis WG (watergebaseerd)
Decopaint-categorie J
Dichtheid serie kg/l 1.024 - 1.27
Verbruik per laag 5 - 8 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
NV-serie % 20 - 52
VOC EU % 4 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C
Opslagtemperatuur 10 - 30 °C
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden 10 - 30 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 1
Hoeveelheid per laag (min.) 150 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 220 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 220 g/m²
Mengverhouding (volumetrisch) 100 : 3 HYDRO Vernetter HDR 5002
Mengverhouding (gravimetrisch) 100 : 2 HYDRO Vernetter HDR 5002

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60°

(Gloss)
Glansgraad Verpakkingsgrootte

HDB 57415-44286 15014/H-ROT014 18 - 23 zijdemat 25 l

>Verharders
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
HDR 5002 HYDRO Vernetter 0.25 l, 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
HV 6904 HYDRO Omvormer 0.25 l, 1 l, 5 l, 25 l
HV 6917 HYDRO Reiniger 1 l, 5 l, 25 l
HY 6995 Reiniger 5 l, 15 l, 25 l

>Complementaire producten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
HS 6601 Reiniger 1 l
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>Speciale aanwijzingen
De eindhardheid van het lakwerk wordt bij correcte opslag (minstens 20 °C kamertemperatuur) na een week be-
reikt. Sluit geopende verpakkingen altijd licht- en luchtdicht om velvorming te vermijden. Verwijder gedroogde
lakresten met een zeef. Zeef containerproducten voor gebruik. Maak eerst een proefvlak op het originele glas
om de complete opbouw onder praktijkomstandigheden te controleren. Bij het lakken achter glas, kan het glas
de eindkleur beïnvloeden. Houd daar rekening mee bij de glaskeuze!
Gelakte glaspanelen pas lijmen na voldoende doorharding van het lakwerk. De volgende soorten plakband en
lijm zijn al getest, maar toch raden we aan om zelf tests uit te voeren omdat onze aanbevelingen alleen betrek-
king hebben op de lijmcharge die wij ter beschikking hebben gekregen: 3M VHB 5201, AGC siliconen glaslijm FIX-
IN SL, blauwgeel Multikraft extrem, Henkel Pattex PL 300, LAKMA siliconenlijm, Lohmann Duplomont 918, Mars-
ton-Domsel MD-MS polymeerlijm, SPADA Vitamount 125 SS-70, TESA Nr. 04957, TESA Nr. 04965, Tremco Illbruck
spiegellijm FA 140, Würth saBesto spiegellijm.

>Procesvoorbeeld
Keuken, glasspiegel aan de wand boven het fornuis; lakwerk achter glas, grijs.
Ondergrondvoorbereiding: glas zorgvuldig reinigen en ontvetten met HS 6601.
Opbrengen met spuitautomaat 1 x 130 - 160 g/m² Hesse HYDRO-PUR Glas-kleurlak HDB 57415-73785; mengver-
houding (volumetrisch) 100 : 3 met Hesse HYDRO Vernetter HDR 5002; verdunning van de menging met 5 % wa-
ter.
Droging: klantspecifieke industriële droogapparatuur (UL-, IR-droging, koeling) met temperaturen tot 80 °C.
Geschikt voor verpakking: afhankelijk van de droogmethode. Monteer- of lijmbaar na minstens 5 d droging/op-
slag.

>Algemene aanwijzingen
Bij de verwerking van HYDRO materialen moeten de materiaalhoudende delen van roestvrij materiaal zijn. Ge-
bruik en droog HYDRO lakken niet bij een materiaal- en kamertemperatuur van minder dan 18 °C. De ideale
luchtvochtigheid tijdens het lakken ligt tussen 55 en 65 %. Een te lage kamerluchtvochtigheid tijdens het lakken
leidt tot krimpscheuren, een te hoge luchtvochtigheid vertraagt de droging. De eindhardheid van het lakwerk
wordt in geval van een opslag bij minstens 20 °C na een week bereikt. Wij raden altijd aan een laktest uit te voe-
ren om de kleur, hechting en droging in realistische omstandigheden te beoordelen.

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

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

HESSE

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

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 veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
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