
Informacja techniczna

Hesse Lakier COOL-COLOR HB 6528x(połysk)-(barwa)

>Opis produktu
Hesse COOL-COLOR HB 65285-(barwa) wyróżnia się eleganckim wyglądem powierzchni, która wykazuje dobrą
trwałość i odporność na zadrapania. Odporny na światło 1-składnikowy lakier barwny na bazie akrylanu zapewnia
także dużą zdolność krycia. Produkt jest odpowiedni do gruntowania i lakierowania końcowego w szerokim
zakresie zastosowań. Ze względu na niską zawartość LZO ten produkt nadaje się także do projektów „Green
Building” i jest dodatkowo sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN 13501-1 jako trudnopalny.

>Obszar zastosowania
Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz w obszarze mieszkalnym na odpowiednich rodzajach drewna,
wypełniaczach pigmentowych, podkładach i foliach podkładowych po odpowiednim przeszlifowaniu. Do
powierzchni mebli w pełnym zakresie wykańczania wnętrz; do schodów, drzwi, listw itp. Po dodaniu środka
sieciującego HYDRO Vernetzer nadaje się także do lakierowania dekoracyjnych powierzchni szklanych.

>Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno lub czyste, odpowiednie podłoże foliowe,

odolejone, odtłuszczone, bez wosków i silikonów. Prawidłowo
przeszlifowane i wolne od pyłu szlifierskiego. Odpowiednie wypełniacze
pigmentowane, prawidłowo przeszlifowane i wolne od pyłu szlifierskiego.
Jakość szlifu pośredniego ma decydujące znaczenie dla finalnego stanu
powierzchni.

Szlifowanie podłoża granulacja od -
do

120 - 400

Szlifowanie międzywarstwowe
(papierem o ziarnistość) od - do

280 - 320

Uwagi o szlifowaniu Oprócz jakości płyty MDF lub folii, także jakość i równomierność
szlifowania drewna, płyty MDF lub folii, jak również jakość szlifu
międzywarstwowego mają decydujące znaczenie dla jakości końcowej
powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.

>Obróbka końcowa
Obróbka końcowa Po lekkim przeszlifowaniu – tym samym materiałem lub za pomocą np.

COOL-TOP HE 6509x(połysk).
W celu zwiększenia odporności można końcowo polakierować COOL-
COLOR również przy użyciu systemów 2K HYDRO, np. HYDRO-PUR PRIMO
HDE 5400x(połysk) lub za pomocą innych systemów 2K.

>Czasy
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C

warunki transportu 10 - 30 °C

Suszenie 4 h / 20 °C

Kolejne nałożenie w ciągu 4 h / 20 °C

Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C

Pełne utwardzenie 24 h / 20 °C
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Hesse Lakier COOL-COLOR HB 6528x(połysk)-(barwa)

>Aplikacja
Aplikacja Wielkość dyszy mm Ciśnienie natrysku bar Ciśnienie rozpylania bar
Natrysk - wszystkie
Airmix 0,23 - 0,38 60 - 100 1,5 - 2,5
natryskiwanie
pneumatyczne

1,5 - 2,0 2,5 - 4

Airless 0,23 - 0,38 100 - 120

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowa-
nie próbne w celu sprawdzenia przyczepności! Przy zastosowaniu na wielkoporowych gatunkach drewna dodanie
maksymalnie 5 % Środka optymalizującego HYDRO HZ 70 poprawia zwilżenie i obraz porów. Możliwość ponow-
nego lakierowania: po 3–4 h w temp. 20°C (temperatura pokojowa) i wystarczającej cyrkulacji powietrza za pomo-
cą tego samego materiału lub odpowiednich bezbarwnych materiałów. Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do
usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac
kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłuki-
wania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.
Dodanie 3 % Środka sieciującego HYDRO HDR 5002 umożliwi zastosowanie lakieru do lakierowania powierzchni
szkła w dekoracyjnym wykończeniu wnętrz. Przed lakierowanie proszę starannie wyczyścić powierzchnię szkła. W
razie lakierowania tylnych powierzchni szkła kolor szkła wpływa na barwę końcową. Proszę wykonać lakierowa-
nie próbne!
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88
rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution
MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowied-
nimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morski-
ch maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 120 g/m².

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 33 s / DIN 53211 - 6 mm
Wygląd kryjący
Decopaint Typ WB
Kategoria malowania dekoracyjnego I
Forma dostawy płynny
LZO EU % 1 %
VOC FR C
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

52

warunki transportu 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Odcień koloru Połysk 60° (Gloss) Stopień połysku Wielkość pojemnika
HB 65282-9010 9010 8 - 12 matowy 1 l, 5 l, 25 l
HB 65285-9005 9005 24 - 29 jedwabisty mat 1 l, 5 l, 15 kg, 25 l
HB 65285-9010 9010 24 - 29 jedwabisty mat 1 l, 5 l, 15 kg, 25 l
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>Środek do czyszczenia urządzenia
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
WASSER Woda 1 l

>Środki czyszczące i pielęgnacyjne
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
GR 1900 Rozcieńczalnik do oczyszczania 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Produkty uzupełniające
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
HZ 70 HYDRO Optimizer 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
HV 6904 HYDRO Środek sieciujący 1 l, 5 l, 25 l
HV 6917 HYDRO Środek czyszczący 1 l, 5 l, 25 l
HDR 5002 HYDRO Środek sieciujący 0.25 l, 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Wskazówki specjalne
Ostateczne suszenie przelotowe i możliwość układania w stosy zależy nie tylko od gramatury powłoki oraz pa-
rametrów suszenia i otoczenia, lecz również od wybranej barwy. Podczas układania w stos lub pakowania od-
powiednia warstwa pośrednia (np. miękki papier lub bawełniana tkanina itp.) zapobiega przywieraniu, a tym sa-
mym uszkodzeniu lakierowanych powierzchni. Gatunki drewna o wysokiej zawartości dodatków, np. jesion, któ-
re podczas lakierowania za pomocą pastelowych systemów barwnych HYDRO wykazują skłonność do odbarwień,
należy zasadniczo powlekać za pomocą materiałów dwuskładnikowych. Przydatny do tego celu byłby np. lakier
Hesse HYDRO-PUR RESISTCOLOR HDB 5434x(połysk)-(barwa). Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań
względem gotowej powierzchni i od materiału nośnego jest możliwe np. przy zastosowaniu: COOL-PROTECT HI
6600-9343, COOL-FILL HP 6645-9343, Wypełniacz pigmentowy 2K HYDRO HDP 5640-9343 i FANTASTIC-FILL DP
4755-9343. Egzotyczne gatunki drewna, np. markassar albo silnie żywiczną sosnę sękatą zagruntować wstępnie
Podkładem izolującym PUR DG 4720-0001 lub COOL-PROTECT HI 6600-9343.
W przypadku zastosowania na drewnie wyjątkowo bogatym w substancje czynne (np. topola, HEVEA, niektó-
re gatunki sękatych sosen, drewno egzotyczne itp.) należy wcześniej określić na oryginalnym podłożu wyma-
ganą liczbę warstw izolacyjnych oraz jakość powłoki. Jeśli pożądana jest pełna odporność na reakcję z biżute-
rią i wycieranie się farby lub inny stopień połysku, zalecamy lakierowanie końcowe np. lakierem COOL-TOP HE
6509x(połysk), HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(połysk) lub 2K HYDRO-PUR Lakier brylantowy HDE 54799. Nale-
ży pamiętać: Podczas lakierowania końcowego powierzchni pokrytych lakierami barwnymi może dojść do zmian
odcienia barwy. Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne! Przyczepność na przeszlifowanych podkładach fo-
liowych należy uprzednio sprawdzić za pomocą lakierowania próbnego w warunkach odpowiadających rzeczywi-
stym, ponieważ jakość folii ma istotny wpływ na przyczepność późniejszego systemu lakierniczego! W razie za-
stosowania na ciągach schodów (stopniach) zalecamy polakierowanie powierzchni lakieru barwnego mate-
riałem Hesse COOL-TOP HE 6509x(połysk) lub innym lakierem HYDRO do schodów.
W przypadku lakierowania powierzchni szkła, które mają kontakt z wodą lub są wystawione na silniejsze obciąże-
nia, zalecamy naszą serię lakierów na szkło HDB 57485-(barwa).
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona
i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla
środowiska.”

>Przykład procedury
Szlif materiału nośnego: np. papierem o ziarnistości 280 z późniejszym odpylaniem.
Podkład: 1 x 200 - 250 g/m² Hesse COOL-FILL HP 6645-9343.
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powie-
trza.
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem o ziarnistości 400 z późniejszym odpylaniem.
Lakierowanie końcowe: 1 - 2 x 100 - 130 g/m² COOL-COLOR HB 65285-9010.
Suszenie pośrednie: przy 2-krotnym lakierowaniu minimum 4 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczają-
cej cyrkulacji powietrza.
Szlifowanie międzywarstwowe: lekko wygładzić papierem o ziarnistości 400, a następnie wykonać odpylenie.
Suszenie wskrośne: minimum 24 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
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>Wskazówki ogólne
W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego.
Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w tempe-
raturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowa-
nia wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do po-
wstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia pro-
blemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem
i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na fo-
liach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na od-
powiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w tempe-
raturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów.
Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojo-
wa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpły-
wać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w
drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy
zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warun-
kach rzeczywistych.

>Szczególne właściwości i normy kontrolne
Norma kontrolna / podstawa Placówka kon-

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

Produkt spełnia wytyczne niemieckiego roz-
porządzenia o farbach i lakierach zawierają-
cych rozpuszczalniki (ChemVOSFarbV) zgod-
nie z krajowym wdrożeniem dyrektywy
2004/42/WE (dyrektywa Decopaint).

HESSE

Bezpieczeństwo zabawek DIN EN 71-3
(2014-12) Nr sprawozdania z badania
0001121206/10 AZ 578399

TÜV Rheinland
LGA

Sprawozda-
nie z badania

złożono
wniosek

Zastosowana specyfikacja standardu „Green
Building”: „2010 Dubai Green Building Regu-
lations and Specifications” (GBRS); Zastoso-
wane przepisy szczegółowe: RD-DP21-2180-
(IC) „Specific Rules for Certification of Paints
and Coating through Factory Assessment”
zgodnie ze standardem „2010 Dubai Green
Building Regulations and Specifications”.

Dubai Central
Laboratory

Nr certyfika-
tu:

CL15020251

DIN 68861-część 1B (powierzchnie mebli; za-
chowanie się w przypadku obciążenia che-
micznego)

HESSE

Klasyfikacja reakcji na ogień według normy
DIN EN 13501-1, na sprawdzonych materiała-
ch nośnych

MPA-Stuttgart Klasyfikacja: C-s1, d0

RAL UZ 12a (Blauer Engel) - spełnia kryteria HESSE

Zarejestrowano w bazie danych baubook
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>Szczególne właściwości i normy kontrolne
Norma kontrolna / podstawa Placówka kon-

trolna
Znak Sprawozda-

nie
Nr

Świadectwo badania typu WE (moduł B); po-
włoka dla statków morskich zgodnie z posta-
nowieniem IMO MSC.307(88)-(kodeks FTP
2010)

Zrzeszenie BG
Verkehr; dział
ds. bezpieczeń-
stwa statków,
Hamburg

Nr dopusz-
czenia
Nr dopusz-
czenia U.S.
Coast Guard

116571-00
164.112/
EC0736/
116571-00

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie ozna-
czają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub
uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktu-
alnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlo-
wych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.
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