
Technische informatie

Hesse HYDRO Structuurlak HB 65842-(kleur) middel

>Productbeschrijving
Eéncomponenten HYDRO Acrylaat PU kleurlak met gemiddelde pareleffectstructuur, VOS-gehalte < 3 %,
zijdemat, thixotroop ingesteld, goed dekkend, PVC-bestendig, handcrème- en zweetbestendig, krasbestendig
en lichtecht. De parelstructuur vormt zich vanzelf tijdens de droging. De parelstructuur vormt zich vanzelf tijdens
de droging. Topkwaliteit systeemlak, bij voorkeur voor het aflakken, met een aangename haptiek door de zeer
elegante oppervlaktestructuur. Het materiaal heeft een breed toepassingsgebied. Het is vrij van methylpyrrolidon
en ftalaatweekmakers en dus ook bruikbaar voor het lakken van kinderspeelgoed. Vanwege het geringe gehalte
oplosmiddelen is dit product ook geschikt voor "Green-Building" projecten.

>Toepassingsgebieden
Overal in de interieurafwerking voor woonruimtes op geschikte houtsoorten, pigmentvullers, grondlagen en
grondeerfolies na correct aanschuren.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Schoon, droog hout of schone, geschikte folie-ondergrond, vrij van olie, vet,

was en siliconen. Volgens de voorschriften geschuurd en vrij van schuurstof.
Geschikte pigmentvuller, volgens de voorschriften geschuurd en vrij van
schuurstof. De kwaliteit van de tussenschuurgang is doorslaggevend voor het
eindresultaat.

Ondergrondschuurgang korrelgrootte
van-tot

120 - 400

Tussenschuurgang (korrelgrootte) van
- tot

280 - 320

Opmerkingen schuurgang De kwaliteit en de gelijkmatigheid van het hout-, MDF- of folieschuurwerk
en van de tussenschuurgang zijn, naast de kwaliteit van het MDF of het
folie, doorslaggevend voor het eindresultaat. Na de schuurgang volgens de
voorschriften ontstoffen.

>Eindbehandeling

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C

Transportvoorwaarden 10 - 30 °C

Droging 4 h / 20 °C

Volgende laag binnen 4 h / 20 °C

Stapelbaar na > 16 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar Verstuiverdruk bar
Spuiten
Airmix 0,23 - 0,33 60 - 100 1,5 - 2,5
Persluchtspuiten 1,5 - 1,8 2,5 - 4
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>Aanwijzingen voor verwerking
Roer het materiaal voor en tijdens de verwerking goed op, zodat het effectmiddel homogeen is verdeeld. Wij raden
aan om het materiaal voor verwerking te zeven (zeefmaat: 200 - 250 µm). Bij directcoating op schone of geschuurde
folie een laktest uitvoeren om de hechting te controleren! Bij gebruik op hout met grove poriën verbetert het toevoe-
gen van tot 5 % HYDRO Optimizer HZ 70 de poriëndekking en het poriënbeeld. Overschilderbaarheid: na 3 - 4 u. bij
een kamertemperatuur van 20 °C en voldoende luchtcirculatie met hetzelfde product of met geschikte kleurloze mate-
rialen. 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 Omvor-
mer HV 6904.

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 33 s / DIN 53211 - 6 mm
Uiterlijk dekkend
Dichtheid serie kg/l 1.05 - 1.164
Verbruik per laag 7 - 11 m²/l

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

Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 33 - 44
VOC EU % 2 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C
Opslagtemperatuur 10 - 30
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden 10 - 30 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 2
Hoeveelheid per laag (min.) 100 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 150 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 300 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60°

(Gloss)
Glansgraad Verpakkingsgrootte

HB 65842-9010 9010 4 - 7 stompmat 5 l, 25 l

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
WASSER Wasser 1 l

>Schoonmaak- en onderhoudsproducten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
GR 1900 Reiniger 1 l, 2.5 l, 25 l

>Complementaire producten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
HZ 70 HYDRO Optimizer 1 l, 5 l, 25 l
HV 6904 HYDRO Omvormer 0.25 l, 1 l, 5 l, 25 l
HV 6917 HYDRO Reiniger 1 l, 5 l, 25 l
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>Speciale aanwijzingen
Door het oppervlak van effectlak te voorzien van een extra aflaklaag verandert de parelstructuur en kunnen er kleur-
veranderingen ontstaan. Voer een laktest uit. Inhoudsstofrijke houtsoorten zoals bijvoorbeeld essen, die bij het lak-
ken met pastelkleurige HYDRO Color-systemen de neiging hebben te verkleuren, moeten in principe worden gecoat
met 2K materialen. Een geschikt product is bijvoorbeeld Hesse HYDRO-PUR Kleurlak HDB 54705-(kleur). Voorgron-
den is afhankelijk van de wensen voor het oppervlak en het substraat mogelijk, bijvoorbeeld met: HP 6645-9343, HDP
5640-9343, DP 4755-9343. Exotisch hout, bijvoorbeeld macassar of extreem harshoudend grenenhout met noesten,
voorgronden met PUR Isoleergrondlak DG 4720-0001. Als absolute ring- en kleurafslijtbestendigheid of een andere
glansgraad gewenst zijn, bevelen wij een aflaklaag met bijvoorbeeld HE 6509x(glansgraad), HDE 5400x(glansgraad)
of HDE 54799 aan. Let op: Bij het aflakken van kleurlakoppervlakken kan de kleur veranderen. Voer eerst een test uit!
De hechting op geschuurde folie-ondergrond moet van tevoren met een laktest in realistische omstandigheden worden
getest, aangezien de kwaliteit van de folie de hechting van het volgende laksysteem aanzienlijk beïnvloedt!

>Procesvoorbeeld
Vitrine, MDF, gefolieerd zijdemat, wit, gemiddelde parelstructuur
Schuurgang: korrel 280 met aansluitend ontstoffen.
Grondlaag 1 x 200 - 250 g/m² Hesse HYDRO Isoleervuller HP 6645-9343.
Droging: minstens 5 h / 20 °C, liever 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.
Tussenschuurgang: korrel 400, met aansluitend ontstoffen.
Aflaklaag: 1 - 2 x 100 - 130 g/m² Hesse HYDRO Structuurlak HB 65842-9010.
Tussendroging: bij tweemaal lakken minstens 4 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.
Tussenschuurgang: licht gladstrijken met korrel 400 en aansluitend ontstoffen.
Doordroging: minstens 24 h bij een kamertemperatuur van 20 °C en voldoende luchtcirculatie.

>Algemene aanwijzingen
Bij de verwerking van HYDRO materialen moeten de materiaalhoudende delen van roestvrij staal zijn. De houtvoch-
tigheid moet tussen 8 - 12 % liggen. Gebruik en droog HYDRO lakken niet bij een materiaal- en kamertemperatuur
van minder dan 18 °C. De ideale luchtvochtigheid bij het lakken ligt tussen 55 en 65 %. Een te lage kamerluchtvoch-
tigheid 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 hechtingsstorin-
gen 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 wor-
den getest! De optimale uitharding van de gelakte en verdampte oppervlakken 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 kamertemperatuur) na een week bereikt. Sterk washouden-
de houtsoorten, zoals teak, hebben onder 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 ver-
andering 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 omstandigheden te beoordelen!

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstantie 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

DIN 68861-deel 1C (meubeloppervlakken; ge-
drag bij chemische belasting)
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Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden geven geen
specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook uw accountmana-
ger 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 voorwaarden. Er wordt een veiligheidsin-
formatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
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