
Technische informatie

Hesse Hardwas-olie OB 5281x(GG)-(kleur)

>Productbeschrijving
Gepigmenteerde, goed kleurende universele olie op basis van lijnzaad-, zonnebloem- en jojobaolie en met natuurlijke
olie gemodificeerde alkydhars; taaielastisch, slijtvast en vrij van kobalt- en loodhoudende siccatieven. Het opennervige,
actief ademende oppervlak is duurzaam. Door het lichtbeschermingsmiddel wordt een kleurverandering van de
ondergrond verhinderd.

>Toepassingsgebieden
In het volledige interieur en voor meubelcoating. Ook geschikt voor coating van parket- en houten vloeren en OSB-
platen en kurken vloeren voor de woonruimte.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Voor meubels: schoon, droog hout, afhankelijk van de houtsoort,

aanbrengprocedure en gewenst effect gebruiken.
Voor parket: zorgvuldige, gelijkmatige en getrapte houtschuurgang van de
volgens de voorschriften gelegde en voorbereide parketvloer.

Ondergrondschuurgang korrelgrootte
van-tot

120 - 320

Opmerkingen schuurgang De hout-schuurgang moet worden afgestemd op de gewenste
opbrenghoeveelheid; hoe kleiner de opbrenghoeveelheid, hoe fijner
de schuurgang (tot korrel 240 bij het inpolieren). Randen en oppervlak
gelijkmatig schuren. De kwaliteit van de schuurgang is doorslaggevend voor
het eindresultaat!

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na voldoende droging.

Voor meubels: regelmatige reiniging en verzorging met Proterra Reiniger GR
1900.
Voor parket: eerste verzorging en aansluitend onderhoud met Hesse
PROTECT-CLEANER PR 90 of Hesse ANTISLIP-CLEANER PR 93 en Hesse
INTENSIV-CLEANER PR 91.

>Tijden
Volgende laag binnen 24 h / 20 °C

Begaanbaar na 24 h / 20 °C

Belastbaar volgens 7 d / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar
Handmatige verwerking
Gaasbal/doek
Spuiten
Persluchtspuiten 1,5 - 1,8 mm 2,0 - 3,0 bar
Verdrijven met doek
overige verwerking
overige verwerking
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Technische informatie

Hesse Hardwas-olie OB 5281x(GG)-(kleur)

>Aanwijzingen voor verwerking
Handmatig spatelen:
dun spatelen of uitrollen, direct daarna inpadden / inschuren. Grotere oppervlakken kunnen het best met twee perso-
nen worden bewerkt.
Handmatig opbrengen:
met een schuurvlies inschuren en het overtollige product met een katoenen doek verwijderen. Voor meubels: het ma-
teriaal met een vochtig, fijn schuurvlies opbrengen en inschuren. Na een korte inwerktijd het overtollige product met
een katoenen doek verwijderen. De oppervlakken moeten er droog uitzien, anders zullen er problemen optreden bij
het drogen. Bij uitzondering kan dit materiaal ook aangebracht worden door dun te spuiten. Aansluitend inpolieren en
het overschot afnemen net als bij handmatige verwerking! De betreffende veiligheidsvoorschriften m.b.t. spuitapplica-
tie dienen in acht genomen te worden. Voor parket: het materiaal met een daarvoor bestemde spatel of pad aanbren-
gen; na een korte inwerktijd met de eenschijf-schuurmachine en een wit, niet-schurend pad gelijkmatig inwerken tot
het oppervlak er droog uitziet.

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 56 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Uiterlijk lazurend
Decopaint Basis OG (oplossingsmiddelgebaseerd)
Decopaint-categorie J
Giscode KH1
Leveringsvorm vloeibaar
VOC EU % 44 %
VOC FR A+
Opslagtemperatuur 15 - 25 °C
Houdbaarheid weken 52
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 2
Hoeveelheid per laag (min.) 10 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 30 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 60 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
OB 52812-2707 WEISS - 1 l, 25 l

>Verdunners
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
OV 89 OIL-THINNER 1 l
OV 5100 Speciale verdunning 1 l, 5 l, 25 l

>Schoonmaak- en onderhoudsproducten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
GR 1900 Reiniger 1 l, 25 l
PR 90 PROTECT-CLEANER 1 l, 25 l

>Complementaire producten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
OR 87 OIL-HARDENER 0.25 l
OR 88 OIL-HARDENER HIGH-SOLID 0.25 l
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Hesse Hardwas-olie OB 5281x(GG)-(kleur)

>Speciale aanwijzingen
Oplichten mogelijk met: OE 52812-2001, OE 52819-2001. Materialen van dezelfde serie zijn onderling mengbaar.
Materiaal is niet geschikt voor houtsoorten die gevoelig zijn voor blauwschimmel in vochtige ruimtes. De materiaal-
eigenschappen zijn getest op in de handel gebruikelijke houtsoorten zoals eiken, beuken, enz. Bij gebruik op andere
houtsoorten moet eerst een test worden uitgevoerd. Om witte nerven op donker, poreus hout te vermijden, adviseren
wij in ieder geval voor de eerste laag om de glanzende variant van de olie te gebruiken. De verharding 10 : 1 met OR
87 of 100 : 4 met OR 88 verhoogt de mechanische en chemische bestandheid van het oppervlak. Door het toevoe-
gen van verharder wordt het droogproces versneld. Verwerkingstijd van de menging 1 h / 20 °C kamertemperatuur.
De chemische en mechanische bestandheid is afhankelijk van het aantal aangebrachte olielagen. Het materiaal droogt
oxidatief. Houd u aan de algemene aanwijzingen voor de verwerking. Het parket mag voor het bereiken van de eind-
hardheid niet met folies of tapijten worden bedekt. Door de hoge reactiviteit kan velvorming ontstaan. Verwijder dit
vóór het omroeren. Aansluitend moet het materiaal voor de zekerheid worden gezeefd. Voor gebruik zorgvuldig om-
roeren. Neem de meest recente versie van het veiligheidsblad in acht!

>Procesvoorbeeld
Woonkamerrek notenboom, donkerbruin geolied. Houtschuurgang korrel 320, met aansluitend ontstoffen. 1 x onge-
veer 10 - 20 g/m² Hesse Hardwasolie OB 52812-8063 met een fijn schuurvlies opbrengen en gelijkmatig inschuren.
Na een korte inwerktijd kan het overtollige product met een zachte katoenen doek worden afgenomen tot het volle-
dige oppervlak er gelijkmatig droog uitziet. Droogtijd minstens 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende lucht-
circulatie. 1 x ca. 10 - 20 g/m² Hesse Hardwasolie OB 52812-8063 met een fijn schuurvlies opbrengen en gelijkmatig
inschuren. Na een korte inwerktijd kan het overtollige product met een zachte katoenen doek worden afgenomen tot
het volledige oppervlak er gelijkmatig droog uitziet. Droogtijd minstens 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende
luchtcirculatie. Het oppervlak is volledig belastbaar na minstens 7 d / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcir-
culatie. Parket: Eiken landhuisdelen; grijs geolied. Houtschuurgang: korrel 150, met aansluitend ontstoffen 1 x ca. 15
- 20 g/m² Hesse Hardwasolie OB 52812-0703 met een plamuurmes opbrengen. Na een korte inwerktijd met de een-
schijfsmachine met wit pad inwerken tot het oppervlak droog lijkt. Droogtijd minstens 16 h / 20 °C kamertemperatuur
en voldoende luchtcirculatie. 1 x ca. 15 - 20 g/m² Hesse Hardwasolie OB 52812-0703 met een plamuurmes opbren-
gen. Na een korte inwerktijd met de eenschijfsmachine met wit pad inwerken tot het oppervlak droog lijkt. Droogtijd
minstens 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie. Daarna kan er voorzichtig over het parket wor-
den gelopen. Het oppervlak is volledig belastbaar na minstens 7 d / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcircu-
latie.
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Hesse Hardwas-olie OB 5281x(GG)-(kleur)

>Algemene aanwijzingen
Over oxidatief drogende materialen: In de verpakkingen, en vooral in aangebroken verpakkingen, kan er een huid ont-
staan op het olieoppervlak. Deze moet voor gebruik worden verwijderd. Lage temperaturen, verhoogde vochtigheids-
omstandigheden, onvoldoende luchtcirculatie en houtinhoudstoffen die de droging vertragen kunnen de droogtijd van
de olie verlengen.
Coatingstoffen die bij het drogen warmte ontwikkelen (oxidatief drogende oliën) en coatingstoffen die licht ontvlam-
bare afzettingen vormen, mogen wegens zelfontbrandingsgevaar niet zonder meer in dezelfde spuitstand worden ver-
werkt (zie voorschriften Duitse beroepsvereniging: BGR 500 Hoofdstuk 3: Verwerken van verschillende soorten coa-
tingstoffen). Bij met olie doordrenkte katoenen doeken, karton of papier bestaat het gevaar van zelfontbranding door
warmteophoping; daarom uitgespreid aan de lucht laten drogen alvorens te verwijderen. Ook met olie doordrenkte
houtstof neigt naar zelfontbranding, dus verwijder dit niet in een gesloten container; en schuur uit voorzorg geen hout
in de spuitcabine, indien mogelijk. De olie zelf is niet uit zichzelf brandbaar.
De noodzakelijke reinigings-, onderhouds- en opfrisintervallen moeten worden afgestemd op het aantal aangebrach-
te olielagen, en op de soort en de intensiteit van de belasting. De materiaaleigenschappen zijn getest op in de handel
gebruikelijke houtsoorten zoals eiken, beuken, enz. Bij zachte, gekleurde, exotische of onbekende houtsoorten kun-
nen harsen aanleiding geven tot drogingsvertraging en optische veranderingen. Daarom moet u voor gebruik op an-
dere houtsoorten eerst testen of deze geschikt zijn. Let erop dat de oliën, zoals vrijwel alle natuurlijke materialen, in
de loop der tijd verkleuren onder invloed van licht- en/of warmte. De kleur verandert zowel door lichtinstraling (bv.
UV-straling van de zon), als door het ontbreken van licht (donkervergeling, bv. onder tafellaken, tapijt, kast, etc.). Dit
kan vooral bij een licht gepigmenteerde ondergrond opvallen. Geoliede oppervlakken hebben een typische geur. Deze
neemt na enkele dagen af, wanneer het product droger wordt. Aanwijzingen voor reiniging en onderhoud: neem de
onderhoudshandleiding conform DIN 18356 in acht. Wis het parket alleen met zachte vochtige doeken, niet nat dwei-
len. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen zonder siliconen, salmiak en schuurmiddelen. Regelmatig onderhoud
en reiniging met Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 en Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 verhoogt de levensduur van
de deklaag.

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstantie Teken Verslag nr.
Het recept is vrij van: houtbeschermingsmidde-
len, giftige zware materialen, ftalaatweekma-
kers, formaldehyden, CMR-stoffen cat. 1A +
1B en vluchtige halogeenorganische verbindin-
gen.

HESSE

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

HESSE

Emissiegecontroleerd bouwproduct naar DIBt-
beginselen.

DIBt Toelatingsnr. Z-157.10-112

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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