
Technische informatie

Hesse Hecht-Grondlak TG 542

>Productbeschrijving
Eencomponenten speciale hechtingsprimer, lichtgrijs; bij voorkeur voor metalen ondergronden ter verbetering
van de hechting van de volgende laklaag.

>Toepassingsgebieden
In de volledige interieurbouw, inclusief zwaarbelaste toepassingen zoals de keuken en de badkamer.
Hechtprimer voor metaal

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

Opmerkingen schuurgang Afhankelijk van de aard en kwaliteit van het dragermateriaal wordt de
hechting van de aan te brengen laklaag beter door de ondergrond licht
te schuren. Normaal gesproken wordt de grondlak niet geschuurd. Grove
verontreinigingen kunnen echter voorzichtig in delen worden behandeld.
(Gevaar op uitschuren!)

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na voldoende droging overschilderbaar met de kleurlakken uit het

standaardprogramma van Hesse, bv. DB 48885-(kleur), DB 45245-(kleur),
HB 65285-(kleur), HDB 54345-(kleur), EB 1302-(kleur) enz. Een laktest voor
de totale opbouw onder praktijkomstandigheden is noodzakelijk!

>Tijden
Droging 3 h / 20 °C

Volgende laag binnen 8 h / 20 °C

Stapelbaar na > 4 - 5 h / 20 °C

Belastbaar volgens 16 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar
Spuiten
Airmix
Persluchtspuiten 1,5 - 1,8 mm 2,5 - 3,5 bar
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>Technische gegevens
Aandeel hernieuwbare grondstoffen
%

26

Uitlooptijd (+/- 15 %) 43 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Uiterlijk lazurend
Dichtheid serie kg/l 0.915
Verbruik per laag 23 - 46 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 % 21
VOC EU % 75 %
VOC FR C
Opslagtemperatuur 16 - 25 °C
Houdbaarheid weken 26
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 1
Hoeveelheid per laag (min.) 20 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 40 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 40 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
TG 542 HELLGRAU - 5 l, 25 l

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
NV 395 Reinigingsverdunner 5 l, 15 l, 25 l
RV 1 Reinigingsverdunner 5 l, 15 l, 25 l

>Complementaire producten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
CV 501 Verdunner voor Solventbeits 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
CV 502 Verdunner voor Solventbeits 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
De grondlaag moet binnen één dag zonder schuurgang worden afgelakt! De hechting voor de totale opbouw
testen! Opslagklasse volgens BetrSichV: lichtontvlambaar. Neem de meest recente versie van het veiligheidsin-
formatieblad in acht!

>Procesvoorbeeld
Objectinrichting, stalen legbordsteunen, wit
Ondergrondvoorbereiding: ontvetten met CV 501
1 x 20 - 40 g/m² Hechtgrond TG 542 gronden
Tussendroging minstens 3 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie
Dezelfde dag lakken met 1 - 2 x 100 - 150 g/m² PUR UNA-COLOR DB 45245-9010, mengverhouding (volume-
trisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
Geschikt voor verpakking: na droging van minstens 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.

>Algemene aanwijzingen

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
Stand: 07.05.2023

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
2 / 3



Technische informatie

Hesse Hecht-Grondlak TG 542

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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