
Technische informatie

Hesse HYDRO Striplak HA 6620-(kleur)

>Productbeschrijving
Striplak op basis van in water oplosbare polymeren, na droging afneembaar zonder resten. Beschermlak voor
uiteenlopende ondergronden, zoals uitrusting van droogspuitcabines en spuitkamers.

>Toepassingsgebieden
Als beschermingslak voor de meest verschillende ondergronden in de meubelindustrie. Vanwege zijn
eenvoudige verwijderbaarheid wordt dit product ook gebruikt als striplak voor wanden in droge spuitcabines.
Hiermee wordt het reinigen sterk vereenvoudigd. Ook als tijdelijke bescherming van gelakte vlakken te
gebruiken.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Opmerkingen schuurgang Uit ervaring is bekend dat de striplak moeilijker en niet zonder resten te
verwijderen is van een geschuurde ondergrond!

>Eindbehandeling

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C

Transportvoorwaarden 10 - 30 °C

Stapelbaar na > 16 h / 20 °C

Belastbaar volgens 16 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar
Handmatige verwerking
Uitstrijken
Spuiten
Persluchtspuiten 1,5 - 1,8 2,5 - 4

>Aanwijzingen voor verwerking
Voor gebruik zorgvuldig omroeren. Neem de meest recente versie van het veiligheidsblad in acht!

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 60 s / DIN 53211 - 8 mm
Uiterlijk lazurend
Dichtheid serie kg/l 0.988 - 1.009
Leveringsvorm Zeer viskeus
NV-serie % 12 - 14
VOC EU % 18 %
VOC FR A+
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C
Opslagtemperatuur 10 - 40 °C
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden 10 - 30 °C

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
HA 6620-0501 BLAU LASIEREND - 5 l, 25 l
HA 6620-0919 WEISS - 5 l, 15 l, 25 l
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>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
WASSER Wasser 1 l

>Speciale aanwijzingen
Niet geschikt voor spuitcabines met watergordijn! Voor gebruik in spuitprocedures het materiaal vooraf met
maximaal 10 % water verdunnen! Daarna de menging goed met de hand omroeren! Voor walsapplicatie zijn spe-
ciale walsen nodig! Voor gebruik als beschermlak voor gelakte panelen moet het materiaal in realistische om-
standigheden worden getest! Werktuigen met water reinigen.

>Procesvoorbeeld
De lakprocedure en de precieze verwerkingsparameters moeten afgestemd worden op de applicatie- en
droogvoorwaarden en dienen vastgelegd te worden in een klantspecifiek document "Techniek van het opper-
vlak" (TdO).

>Algemene aanwijzingen
Werktuigen met water reinigen. Gebruik voor de verwijdering van gedroogde lakresten de HYDRO Reiniger HV
6917. Spoel bij gecombineerd werk (hydro- en oplosmiddellak) applicatieapparaten door met Hesse HYDRO Om-
vormer HV 6904. Bij de verwerking van HYDRO materialen moeten de materiaalhoudende delen van roestvrij
staal zijn. De houtvochtigheid moet tussen 8 - 12 % liggen. Gebruik en droog HYDRO lakken niet bij een materi-
aal- en kamertemperatuur van minder dan 18 °C. De ideale luchtvochtigheid bij het lakken ligt tussen 55 en 65 %.
Een te lage kamerluchtvochtigheid tijdens het lakken leidt tot oppervlaktefouten (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 lakoppervlakken net vóór het lakken te schu-
ren 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 ver-
dampte oppervlakken wordt bereikt bij temperaturen tussen de 20 en maximaal 40 °C. Er dient voldoende lucht-
circulatie zonder tocht te worden gewaarborgd. De eindhardheid van het lakwerk wordt bij correcte opslag (min-
stens 20 °C kamertemperatuur) na een week bereikt. 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 een test uit te voeren om de kleur, hechting en droging in realis-
tische omstandigheden te beoordelen!

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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