
Technische informatie

Hesse OIL-COLOR-MIX OP

>Productbeschrijving
Hesse OIL-COLOR-MIX zijn kleurconcentraten voor het nuanceren van de olieproducten van Hesse. Ze zijn
lichtecht, goed vloeiend en laten zich goed doseren en eenvoudig inwerken. Bovendien zijn ze onderling in
elke verhouding mengbaar. Deze hoogwaardige, lichtechte pigmentpreparaten geven de olieproducten van
Hesse hun de exclusieve eigenschappen wat betreft kleur en effect. Zo kunt u de duurzame, stemmige kleuren
van natuurlijk hout met hun natuurlijke accentuering en speciale kleurdiepte creëren, maar ook heldere, bijna
dekkende designkleuren zijn maakbaar. Het aantal afzonderlijke kleuren is vrijwel onbeperkt.

>Toepassingsgebieden
Universeel inzetbaar in alle Hesse olieproducten

>Ondergrondvoorbehandeling

>Eindbehandeling

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

>Applicatie
Applicatie
overige verwerking
overige verwerking

>Aanwijzingen voor verwerking
Max. toevoeghoeveelheid 3 % voor het nuanceren van gekleurde oliën of max. 15 % voor het inkleuren van
kleurloze oliën.

>Technische gegevens
Aandeel hernieuwbare grondstoffen
%

0 - 19.38

Uitlooptijd (+/- 15 %) 0 s / keine Angabe
Uiterlijk niet relevant
Dichtheid serie kg/l 0.971 - 1.78
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 47 - 97
VOC EU % 29 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C
Opslagtemperatuur 10 - 35 °C
Houdbaarheid weken 52
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
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>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
OP 101 GELB - 0.9 l, 3 l, 5 l, 15 l, 25 l
OP 103 OXIDGELB - 0.9 l, 3 l, 5 l, 15 l
OP 300 ROT - 0.9 l, 3 l, 5 l, 15 l, 25 l
OP 306 OXIDROT - 0.9 l, 3 l, 5 l, 15 l
OP 400 VIOLETT - 0.9 l, 3 l, 5 l, 15 l, 25 l
OP 405 MAGENTA - 0.9 l, 3 l, 5 l, 15 l, 25 l
OP 500 BLAU - 0.9 l, 3 l, 5 l, 15 l, 25 l
OP 600 GRUEN - 0.9 l, 3 l, 5 l, 15 l, 25 l
OP 900 WEISS - 0.9 l, 3 l, 5 l, 15 l, 25 l
OP 905 SCHWARZ - 0.9 l, 3 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen

>Algemene aanwijzingen
De kleurconcentraten homogeen inroeren. Kleurtest uitvoeren.

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

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

OSTTHÜRIN-
GESCHE MA-
TERIALPRÜ-
FUNGSGESEL-
LSCHAFT

Testbericht 2.5/127/2018

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.
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