
Technische informatie

Hesse HYDRO Hechtgrond HDG 5701
Mengverhouding (volumetrisch): 100 : 3 HYDRO Vernetter HDR 5002

>Productbeschrijving
Kleurloze, sneldrogende en NCO-vrije HYDRO hechtgrond om te spuiten. Als primer voor aan te brengen digitaal
drukwerk of andere individuele glascoatings. Ook geschikt voor industriële toepassingen, want geforceerd
drogen is mogelijk.

>Toepassingsgebieden
Voor decoratief glaslakwerk overal in de interieurbouw en 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
Eindbehandeling Met klantspecifiek digitaal drukwerk en aansluitend fixering met

geschikte HYDRO lakken (bv.: met de NCO-vrije HYDRO-PUR Glaslak HDU
57109). Als alternatief met andere afzonderlijke glascoatings.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C

Transportvoorwaarden 10 - 30 °C

Droging 24 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar
Spuiten
Persluchtspuiten 1,5 - 1,8 2,5 - 4
overige verwerking
overige verwerking
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>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Uiterlijk niet relevant
Decopaint Basis WG (watergebaseerd)
Decopaint-categorie J
Dichtheid serie kg/l 1.017
Verbruik per laag 10 - 51 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 % 26
VOC EU % 4 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C
Opslagtemperatuur 10 - 30 °C
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden 10 - 30 °C
Aantal lagen (max) 1
Hoeveelheid per laag (min.) 20 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 100 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 100 g/m²
Mengverhouding (volumetrisch) 100 : 3 HYDRO Vernetter HDR 5002
Mengverhouding (gravimetrisch) 100 : 2 HYDRO Vernetter HDR 5002

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
HDG 5701 - 5 l, 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
WASSER Wasser 1 l

>Speciale aanwijzingen
HDG 5701 is ook bruikbaar als hechtgrond op aluminium voor de volgende HYDRO laksystemen. Voor alle toe-
passingsgebieden geldt: controleer aan de hand van een praktijkgerichte proefopbouw op het originele
substraat of de eigenschappen van de totale opbouw overeenkomen met de afzonderlijke eisen!

>Procesvoorbeeld
Digitaal drukwerk op glas
Ondergrondvoorbereiding: glas zorgvuldig reinigen en ontvetten, bv. met Hesse Reiniger HS 6601.
Spuiten: 1 x 100 - 130 g/m² Hesse HYDRO Hechtgrond HDG 5701, mengverhouding (volumetrisch) 100 : 3 met
Hesse HYDRO Vernetter HDR 5002
Droging: 24 h / 20 °C of geforceerde droging (UL-, IR-droging, koeling) bij temperaturen tot 80 °C.
Aansluitend klantspecifieke opbouw voor digitaal drukwerk.
Daarna eventueel 1 x fixeren met 100 - 120 g/m² HYDRO-PUR Glaslak HDU 57109, mengverhouding (volume-
trisch) 100 : 3 met Hesse HYDRO Vernetter HDR 5002
Droging: ca. 16 h / 20 °C of geforceerde droging (UL-, IR-droging, koeling) bij temperaturen tot 80 °C.
Monteer- of lijmbaar na minstens 5 d droging/opslag bij 20 °C.>
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>Algemene aanwijzingen
Bij de verwerking van HYDRO materialen moeten de materiaalhoudende delen van roestvrij staal zijn. Gebruik en
droog HYDRO lakken niet bij een materiaal- en kamertemperatuur van minder dan 18 °C. De ideale luchtvochtig-
heid bij het lakken ligt tussen 55 en 65 %. Een te lage kamerluchtvochtigheid tijdens het lakken leidt tot opper-
vlaktefouten (bv. krimpscheuren enz.). Een te hoge luchtvochtigheid tijdens de drogingsfase leidt tot een deels
drastische verlenging van de droogtijd van het lakmateriaal. Om hechtingsstoringen te vermijden, dient u de lak-
oppervlakken net vóór het lakken te schuren en de pas afgeschuurde oppervlakken zo snel mogelijk af te lakken.
De optimale uitharding van de gelakte en verdampte oppervlakken wordt bereikt bij temperaturen tussen de 20
°C 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 kamertemperatuur) na een week bereikt. Wij raden
daarom altijd aan een test uit te voeren om de hechting en droging in realistische omstandigheden te beoorde-
len!

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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