
Technische informatie

Hesse HYDRO-PUR Natuurhout-Grondlak HDG 5410
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

>Productbeschrijving
Speciale kleurloze HYDRO-PUR acrylgrondlak voor de combinatie met HYDRO-PUR Natuurhouteffect
HDE 54500-0001. Het product wordt bij voorkeur gebruikt op eiken en een openporige opbouw. Vrij van
methylpyrrolidon en ftalaatweekmakers en dus ook geschikt voor het lakken van kinderspeelgoed.

>Toepassingsgebieden
Opbrengen in één laag als grond, bij voorkeur op houtsoorten met veel inhoudsstoffen, in combinatie met
HYDRO-PUR Natuurhouteffect HDE 54500-0001. Overal in de interieurbouw voor handhaving van de natuurlijke
houtkleur; overwegend op houtsoorten met grove poriën, zoals essen en eiken. Ook bruikbaar voor trappen en
leuningen en op gebleekte panelen (mits voldoende gedroogd).

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

voorschriften geschuurd en vrij van schuurstof.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

120 - 220

Tussenschuurgang (korrelgrootte)
van - tot

280 - 320

Opmerkingen schuurgang De kwaliteit van het hout en de gelijkmatigheid van het tussen schuren
zijn doorslaggevend voor het eindoppervlak. Na de schuurgang volgens de
voorschriften ontstoffen.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na droging en lichtjes gladschuren met HYDRO-PUR Natuurhouteffect

HDE 54500-0001 of andere geschikte Hesse HYDRO systemen.

>Tijden
Verwerkingstijd 2 h / 20 °C

Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C

Transportvoorwaarden 10 - 30 °C

Potlife 2 h / 20 °C

Droging 2 h / 20 °C

Stapelbaar na > 16 h / 20 °C

Doorharding 7 d / 20 °C

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

>Aanwijzingen voor verwerking
Verharder in een langzame straal al roerend toevoegen. Indien nodig de spuitviscositeit instellen met water.
Maximale toe te voegen hoeveelheid 5 %. De verharder moet altijd worden toegevoegd vóór het verdunnen!
Materiaal waaraan verharder is toegevoegd niet in gesloten vaten opslaan. Overschilderbaarheid: met hetzelf-
de product of geschikte kleurloze materialen mogelijk. Werktuigen met water reinigen. Gebruik voor de verwij-
dering van gedroogde lakresten de HYDRO Reiniger HV 6917. Spoel bij gecombineerd werk (hydro- en oplosmid-
dellak) applicatieapparaten door met Hesse HYDRO Omvormer HV 6904.
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>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 40 s / DIN 53211 - 4 mm
Uiterlijk kleurloos
Decopaint Basis WG (watergebaseerd)
Decopaint-categorie J
Dichtheid serie kg/l 1.023
Verbruik per laag 9 - 13 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 % 35
VOC EU % 8 %
VOC FR A+
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C
Opslagtemperatuur 16 - 30 °C
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden 10 - 30 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 1
Hoeveelheid per laag (min.) 80 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 120 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 120 g/m²
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091
Mengverhouding (gravimetrisch) 100 : 10 HYDRO Verharder HDR 5091

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
HDG 5410 - 5 l, 15 l, 25 l

>Verharders
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
HDR 5091 HYDRO Verharder 0.5 l, 1 l, 2.5 l, 5 l, 15 l, 25 l

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

>Schoonmaak- en onderhoudsproducten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
GR 1900 Reiniger 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
De HYDRO-PUR Natuurhout-Grond verhindert de reactie van de HYDRO lak met het looizuur van het eikenhout
en dus de ongewenste houtverkleuring. De grond heeft geen oplichtende werking. Het gewenste natuurhou-
teffect vormt zich pas na het aflakken van de gedroogde grondlaag met HYDRO-PUR Natuurhouteffect HDE
54500-0001.
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>Procesvoorbeeld
Objectbouw, eiken natuurhouteffect
Houtschuurgang: korrel 120 - 150, met aansluitend stofvrij maken.
Grondlaag: 1 x 100 - 120 g/m² Hesse HYDRO-PUR Natuurhout-Grond HDG 5410, mengverhouding (volumetrisch)
10 : 1 met HYDRO Verharder HDR 5081.
Droging: minstens 2 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.
Gladschuren: korrel 400, met aansluitend stofvrij maken.
Aflaklaag: 1 x 100 - 120 g/m² Hesse HYDRO-PUR Natuurhouteffect HDE 54500-0001, mengverhouding (volume-
trisch) 10 : 1 met HYDRO Verharder HDR 5081.
Geschikt voor verpakking: na minstens 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.

>Algemene aanwijzingen
Bij de verwerking van HYDRO materialen moeten de materiaalhoudende delen van roestvrij staal zijn. De hout-
vochtigheid moet tussen 8 - 12 % liggen. Gebruik en droog HYDRO lakken niet bij een materiaal- en kamertem-
peratuur van minder dan 18 °C. De ideale luchtvochtigheid bij het lakken ligt tussen 55 en 65 %. Een te lage ka-
merluchtvochtigheid tijdens het lakken leidt tot oppervlaktefouten (bv. krimpscheuren enz.). Een te hoge lucht-
vochtigheid tijdens de drogingsfase leidt tot een deels drastische verlenging van de droogtijd van het lakmate-
riaal. Om hechtingsstoringen te vermijden, dient u de lakoppervlakken net vóór het lakken te schuren en de pas
afgeschuurde oppervlakken zo snel mogelijk af te lakken. Bij gebruik op folies moet de hechting met een laktest
op de betreffende ondergrond worden getest! De optimale uitharding van de gelakte en verdampte oppervlak-
ken wordt bereikt bij temperaturen tussen de 20 en maximaal 40 °C. Er dient voldoende luchtcirculatie zonder
tocht te worden gewaarborgd. De eindhardheid van het lakwerk wordt bij correcte opslag (minstens 20 °C ka-
mertemperatuur) na een week bereikt. Sterk washoudende houtsoorten, zoals teak, hebben onder bepaalde om-
standigheden 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 verkleuring van de
lak. Wij raden daarom altijd aan een test uit te voeren om de kleur, hechting en droging in realistische omstan-
digheden 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

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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