
Technische informatie

Hesse INVIPRO-OIL OE 52860

>Productbeschrijving
Een kobalt- en butanonoximvrije menging van natuuroliën, natuurlijke wassen, gecombineerd met alkydharsen
die met natuuroliën zijn veredeld. Deze sneldrogende en aromatenvrije olie bevat lichtbeschermingsmiddelen
en beschermt duidelijk langer tegen kleurveranderingen dan vergelijkbare oliën. Het dringt zeer goed door in
het hout en houdt zo de open poriën en ademingsactiviteit van het houtoppervlak in stand. Het oppervlak blijft
antistatisch en ziet eruit alsof het onbehandeld is. Toch is het slijtvast en waterafstotend, en dus niet alleen
beter beschermd en duurzamer dan een oppervlak van ruw hout, maar ook eenvoudiger te reinigen. Hierdoor
behouden oppervlakken van echt hout langer hun afzonderlijke en exclusieve karakter. Vanwege het innovatieve
recept voldoet de INVIPRO OIL aan decopaint en is volgens de op dit moment geldende GHS/CLP-verordening
niet ingedeeld.

>Toepassingsgebieden
In het hele woongebied als olie met natuurhouteffect op oppervlakken met normale tot gemiddelde belasting;
hoofdzakelijk op heldere houtsoorten.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Schoon, droog hout, vrij van olie, vet, was en siliconen. Volgens de

voorschriften geschuurd en vrij van schuurstof.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

240 - 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 overschilderbaar met hetzelfde product. Een

tijdige, regelmatige en professionele reiniging en onderhoud van het
geoliede oppervlak verlengt de levensduur aanzienlijk.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

Droging 6 h / 20 °C

Doorharding 16 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie
Handmatige verwerking
Gaasbal/doek

>Aanwijzingen voor verwerking
Het materiaal wordt met een vochtig, fijn schuurvlies opgebracht en ingeschuurd. Na een korte inwerktijd het
overtollige product met een pluisvrije, katoenen doek verwijderen. De oppervlakken moeten er droog uitzien,
anders kunnen er problemen ontstaan met de doordroging. Bij uitzondering kan dit materiaal ook aangebracht
worden door dun te spuiten. Aansluitend inpolieren en het overschot afnemen net als bij handmatige verwer-
king! De betreffende veiligheidsvoorschriften m.b.t. spuitapplicatie dienen in acht genomen te worden. Het ma-
teriaal kan ook geforceerd worden gedroogd (bv. door middel van IR-droging tot max. 40 °C). Het meest geschik-
te drogingsproces en de benodigde parameters worden bepaald aan de hand van de praktijkomstandigheden bij
de klant.
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>Technische gegevens
Aandeel hernieuwbare grondstoffen
%

17.2

Uitlooptijd (+/- 15 %) 60 s / DIN 53211 - 4 mm
Uiterlijk kleurloos
Decopaint Basis OG (oplossingsmiddelgebaseerd)
Decopaint-categorie I
Dichtheid serie kg/l 1.051
Verbruik per laag 35 - 105 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 % 56
VOC EU % 44 %
VOC FR A+
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C
Opslagtemperatuur 15 - 25 °C
Houdbaarheid weken 52
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
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 Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
OE 52860 - 1 l, 3 l, 25 l

>Verdunners
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
OV 89 OIL-THINNER 1 l, 3 l
OV 5100 Speciale verdunning 1 l, 5 l, 25 l

>Schoonmaak- en onderhoudsproducten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
GR 1900 Reiniger 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Complementaire producten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
OR 5180 OIL-HARDENER HIGH-SOLID 0.25 l, 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
Materiaal is niet geschikt voor houtsoorten die gevoelig zijn voor blauwschimmel in vochtige ruimtes. De che-
mische en mechanische bestandheid is afhankelijk van het aantal aangebrachte olielagen. Een verharding van
100 : 4 met OR 5188 verhoogt de mechanische en chemische bestendigheid van het oppervlak. De verhardertoe-
voeging versnelt de doordroging. Verwerkingstijd van de menging: 1 h / 20 °C kamertemperatuur.Het materiaal
droogt oxidatief. Houd u aan de algemene aanwijzingen voor de verwerking. Door de hoge reactiviteit kan vel-
vorming ontstaan. Verwijder dit vóór het omroeren. Aansluitend moet het materiaal voor de zekerheid worden
gezeefd. Voor gebruik zorgvuldig omroeren. Neem de meest recente versie van het veiligheidsblad in acht!
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>Procesvoorbeeld
Woonkamerrek eiken, natuurhouteffect kleurloos:
Houtschuurgang korrel 320 met aansluitend stofvrij maken.
1 x ca. 10 - 20 g/m² Hesse INVIPRO-OIL OE 52860 met een fijn schuurvlies opbrengen en gelijkmatig inschuren.
Na een korte inwerktijd het overtollige product met een zachte katoenen doek afnemen tot het hele oppervlak
gelijkmatig droog is.
Droogtijd minimaal 1 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.
1 x ca. 10 - 20 g/m² Hesse INVIPRO-OIL OE 52860 met een fijn schuurvlies opbrengen en gelijkmatig inschuren.
Na een korte inwerktijd het overtollige product met een zachte katoenen doek afnemen tot het hele oppervlak
gelijkmatig droog is.
Droogtijd minimaal 8 h, liever 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.
Volledig belastbaar na minstens 7 d / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.

>Algemene aanwijzingen
Over oxidatief drogende materialen: In de verpakkingen, en vooral in aangebroken verpakkingen, kan er een
huid ontstaan op het olieoppervlak. Deze moet voor gebruik worden verwijderd. Lage temperaturen, verhoogde
vochtigheidsomstandigheden, onvoldoende luchtcirculatie en houtinhoudstoffen die de droging vertragen kun-
nen de droogtijd van de olie verlengen.
Coatingstoffen die bij het drogen warmte ontwikkelen (oxidatief drogende oliën) en coatingstoffen die licht ont-
vlambare afzettingen vormen, mogen wegens zelfontbrandingsgevaar niet zonder meer in dezelfde spuitstand
worden verwerkt (zie voorschriften Duitse beroepsvereniging: BGR 500 Hoofdstuk 3: Verwerken van verschillen-
de soorten coatingstoffen). 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 aange-
brachte 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 kunnen harsen aanleiding geven tot drogingsvertraging en optische veranderingen. Daarom moet
u voor gebruik op andere 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. on-
der tafellaken, tapijt, kast, etc.). Dit kan vooral bij een licht gepigmenteerde ondergrond opvallen. Geoliede op-
pervlakken hebben een typische geur. Deze neemt na enkele dagen af, wanneer het product droger wordt.

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

Speeksel- en zweetbestendigheid volgens
DIN 53160 Deel 1 en 2: Geen verkleuring (Ni-
veau 5)

HESSE

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

HESSE

PVC-bestendig HESSE

Veiligheid van speelgoed DIN EN 71-3
(2014-12)

OSTTHÜRIN-
GESCHE MA-

Testbericht 2.5/127/2018
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>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

TERIALPRÜ-
FUNGSGESEL-
LSCHAFT

Emissiegecontroleerd bouwproduct naar
DIBt-beginselen.

DIBt Toelatingsnr. Z-157.10-240

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.

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

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
4 / 4


