
Technische informatie

Hesse PARQUET-COLOUR Parketbeits WPB (kleur)

>Productbeschrijving
PARQUET COLOR is een gebruiksklare, speciale beits voor het lakken van parketoppervlakken en trappen met
roller of kwast. Lichtechte speciale pigmenten dekken de houten ondergrond goed af, maar behouden toch
het gewenste beitskarakter. De milieubewuste beits is speciaal ontwikkeld voor het werken met parket en
overschilderbaar met alle producten uit het Hesse parketprogramma.

>Toepassingsgebieden
Voor houten en parketvloeren de volgende verzegeling gebruiken. Industrieel en bij handwerk voor meubels,
trappen, deuren te gebruiken voor het beitsen en aansluitend overlakken.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Het hout moet droog, stof- en vetvrij zijn.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

80 - 120

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Parket: Na volledige droging van de beits (16 h / 20 °C) volgt het

overlakken. Gebruik hiervoor uitsluitend producten uit het Hesse-
parketassortiment (PUR lakken, HYDRO lakken en oliën). Bij het
gebruik van andere materialen vervalt de garantie. Meubels/trappen:
Na volledige droging overschilderbaar met Hesse HYDRO TOP-
SIEGEL HE 6509x(glansgraad) of andere geschikte laksystemen. Voor
het overschilderen moet de beits volledig zijn doorgedroogd. Lage
temperaturen, geringe luchtcirculatie, hoge luchtvochtigheid en grote
opbrenghoeveelheden vertragen de droging.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 16 - 25 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

Droging 8 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar

0,23 - 0.28 mm 10 - 60 bar
Dompelen
Dompelen
Handmatige verwerking
Rollen
Uitstrijken
Spuiten
overige spuitprocedures
overige verwerking
overige verwerking
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Technische informatie

Hesse PARQUET-COLOUR Parketbeits WPB (kleur)

>Aanwijzingen voor verwerking
Parket: Opbrengen in één laag met 50 - 80 g/m² op vakkundig gelegde houten vloeren. Het te bewerken opper-
vlak moet schoon en droog zijn. Het parket tot in de hoeken zorgvuldig en gelijkmatig schuren. Oude parketvloe-
ren tot aan het ruwe hout afschuren met korrel 120 (stofvrij maken). Kwasten/rollen met niet-pluizende roller,
bv. kort mohairhaar. Voor het eerste gebruik de losse haren met tesafilm verwijderen. Onmiddellijk daarna het
overtollig product met een eenschijfsmachine en een niet abrasieve (witte) pad egaliseren, om afzettingen en
ongelijkmatigheden te vermijden. Grotere oppervlakken moeten door twee personen worden bewerkt. Na het
egaliseren mag de beits niet meer vochtig op het oppervlak staan. Als de eenschijfsmachine draaisporen achter-
laat, dan duidt dit op beitsoverschotten die verder geëgaliseerd moeten worden. Bij grote oppervlakken de pad
indien nodig verwisselen. Om de verdeling te vergemakkelijken kan de pad indien nodig licht bevochtigd worden
met water. In hoeken moet overschot handmatig worden verwijderd met behulp van een stuk pad.
Meubels/trappen: Breng de beits dun en gelijkmatig aan door middel van spuiten, rollen of kwasten. Na een kor-
te inwerktijd de beits gelijkmatig inschuren met een fijn schuurvlies tot het oppervlak droog lijkt. Indien nodig,
het overschot tussentijds afnemen met een katoenen doek. Na droging van 16 uur / 20 °C kamertemperatuur
kan het oppervlak naar wens worden gelakt. De droogtijd van het gebeitste oppervlak kan worden verkort door
middel van geschikte drogingsprocedures (bv. venturidroger).

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk lazurend
Dichtheid serie kg/l 1.004 - 1.28
Verbruik per laag 11 - 23 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 % 1 - 32
VOC EU % 6 %
VOC FR A+
Verwerkingstemperatuur tijd 16 - 25 °C
Opslagtemperatuur 5 - 30 °C
Houdbaarheid weken 52
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 1
Hoeveelheid per laag (min.) 50 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 100 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 100 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
WPB 1001 CHERRY WPB 1001 - 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1007 SMOKED OAK WPB 1007 - 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
WPB 1036 PEBBLE GREY WPB 1036 - 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1160 VINTAGE OAK WPB 1160 - 1 l, 5 l, 25 l

>Verdunners
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
WPB 1000 WPB THINNER 1 l, 5 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
Alle beitsen uit dezelfde serie kunnen met elkaar worden gemengd. Nuances mogelijk met kleurenconcentraten
van de serie: < 5 % BP30xx, BP 3570. De kleur wordt lichter door de toevoeging van: WPB 1000.

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 PARQUET-COLOUR Parketbeits WPB (kleur)

>Procesvoorbeeld
Parket, massief eiken vloerdelen:
Beitsen: 1 x 50 - 80 g/m² Hesse PARQUET-COLOUR Parketbeits WPB met geschikte roller gelijkmatig opbrengen.
Na korte inwerktijd met een eenschijfsmachine egaliseren tot het oppervlak gelijkmatig droog is.
Droging: minstens 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.
Verzegelen: 2 x 100 - 120 g/m² Hesse PURA-ONE met een geschikte roller.
Tussendroging: minstens 2 - 3 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.
Tussenschuurgang: met eenschijfsmachine en schuurrooster 120 - 150 en aansluitend stofvrij maken.
Droging: Begaanbaar na minstens 8 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie. Volledig belast-
baar na minstens 7 d / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.
Meubels/trappen, ahorn zijdemat:
Beitsen: 1 x 50 - 80 g/m² Hesse PARQUET-COLOUR Parketbeits WPB met een doek of roller gelijkmatig opbren-
gen.
Na korte inwerktijd met een fijn schuurvlies inschuren tot het oppervlak gelijkmatig droog is. Eventueel het
overtollig product met een doek afnemen
Droging: minstens 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie
Lakken: 2 x 100 - 120 g/m² Hesse HYDRO TOP-SIEGEL HE 65094
Tussendroging: minstens 2 - 3 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie
Tussenschuurgang: korrel 280 met aansluitend stofvrij maken.
Droging: Geschikt voor verpakking: na minstens 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.

>Algemene aanwijzingen
Roer de beits voor en tijdens de verwerking goed.
Om een aansprekend resultaat te bereiken, moet u begrijpen dat beitsen handwerk is en enige ervaring vereist.
Gebruik bij voorkeur op loofhout, zoals eiken en beuken. Het ruwe hout reageert verschillend, afhankelijk van
het gebied waar het vandaan komt, de inhoudsstoffen en de schuurgang. Dit beïnvloedt in niet te onderschatten
mate de kleur en het effect van de beits. Vooral het vezelpatroon van het hout, bijvoorbeeld bij verdraaiingen,
takken, enz, wordt soms levendig benadrukt. Dit geldt vooral voor houtsoorten met fijne poriën, zoals beuken
en ahorn. Tanninerijke houtsoorten zoals eiken, kunnen bij pastelkleuren een gele tot geelbruine zweem krij-
gen. Deze verkleuring doet zich in hogere mate voor bij lakwerk met waterige systemen. Hout is een natuurlijke
grondstof die onderhevig is aan veroudering. Lichte en gering gekleurde beits verandert sneller door vergeling
en veroudering dan donkere en intensief gekleurde beits. Houd bij de keuze van de houtsoort al rekening met de
beitskleur en de verzegelingsmaterialen. De coating van houten vloeren zal na verloop van tijd slijten, afhanke-
lijk van het gebruik. Zorgvuldig onderhoud en tijdig herstel van de verzegeling van de kleurloze laag voorkomt
een omslachtige en complete renovatie. Een renovatie is absoluut noodzakelijk als de beitslaag al is beschadigd.
Het resultaat van uw werkzaamheden kunnen u en uw klant zien door middel van een test waarbij u een beits- en
verzegelingslaag aanbrengt op een stuk origineel parket van voldoende afmeting.

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

Emissiegecontroleerd bouwproduct naar
DIBt-beginselen.

DIBt Toelatingsnr. Z-157.10-112
Z-157.10-240

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

HESSE

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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