
Technische informatie

Hesse Houtzeep HBV 243

>Productbeschrijving
Hesse houtzeep is een sterk werkzame reiniger voor hout. In het bijzonder naaldhout wordt hiermee geheel
ontdaan van harsresten. Oppervlakken die met houtzeep zijn behandeld kunnen moeiteloos worden gebeitst,
zonder benattingsproblemen door harsvervuiling.

>Toepassingsgebieden
Ideale voorbehandeling voor het beitsen van meubels. Verbetert het beitsbeeld en effect, zorgt voor een
gelijkmatige kleuring. Ook voor de verwijdering van lijmdoorslag bij gelatinelijm.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

100 - 150

Opmerkingen schuurgang Het ruwe hout wordt zorgvuldig geschuurd.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na droging kan worden begonnen met de gewenste opbouw, bijvoorbeeld

het opbrengen van een beits of grondlaag.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 16 - 25 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

Droging 4 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie
Handmatige verwerking
Uitstrijken
Vacumaat
Vacumaat

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 0 s / keine Angabe
Uiterlijk niet relevant
Dichtheid serie kg/l 1.02
Leveringsvorm Vaste vorm
NV-serie % 100
VOC EU % 0 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 16 - 25 °C
Opslagtemperatuur 5 - 30 °C
Houdbaarheid weken 52
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
HBV 243 * * - 1 kg
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>Speciale aanwijzingen
Los 25 g houtzeep op in 1 l kokend water. Breng de hete oplossing verzadigd aan op het ruwe hout en borstel
deze met een schrobborstel in de vezelrichting in tot er schuimvorming ontstaat. Na een inwerktijd van 1 minuut
de oplossing nogmaals aanbrengen en inborstelen. Aansluitend met lauwwarm water uitlogen, het hout laten
uitlekken en met een schone doek afdrogen. Bij 20 °C laten drogen en het hout licht naschuren met korrel 180,
naaldhout met korrel 120. Op dezelfde dag beitsen en gronden. Harszakken vooraf verwijderen.

>Algemene aanwijzingen

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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