
Technische informatie

Hesse PRIMER HG 21

>Productbeschrijving
Eencomponenten HYDRO grondlak, ophelderend, sneldrogend voor lichte houtsoorten. Voor parket- en houten
vloeren met neiging tot zijde- en blokverlijming. Emissiegecontroleerd bouwproduct naar DIBt-beginselen.

>Toepassingsgebieden
Met bijvoorbeeld Hesse PURA-NATURA om het gevaar op zijverlijming bij houten plaveisel, lamellen op kant,
geschaafde planken en parket op vloerverwarming enz. te voorkomen.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Vakkundig gelegde en voorbereide parket- of houten vloer. Schoon,

droog hout, vrij van olie, vet, was en siliconen. Volgens de voorschriften
geschuurd en vrij van schuurstof. Eventueel Voegen eerst vakkundig
dichtmaken met WOOD-FILL HS 11. Vlak schuren en zorgvuldig stofvrij
maken.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

120 - 150

Opmerkingen schuurgang De kwaliteit en gelijkmatigheid van het schuurwerk zijn doorslaggevend
voor het eindoppervlak. Randen en oppervlak gelijkmatig schuren! Na de
schuurgang volgens de voorschriften stofvrij maken.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Met Hesse HYDRO parketverzegeling, bij voorkeur met Hesse PURA-

NATURA HDE 52-0.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C

Transportvoorwaarden 10 - 30 °C

Droging 6 h / 20 °C

Volgende laag binnen 2 h / 20 °C

Doorharding 1 d / 20 °C

>Applicatie
Applicatie
Handmatige verwerking
Rollen

>Aanwijzingen voor verwerking
De ondergrond moet grondig, tot aan het ruwe hout, worden geschuurd, en moet droog en vrij van olie, vet, was,
siliconen en schuurstof zijn.. De PRIMER gelijkmatig met een geschikte roller aanbrengen. Grotere vlakken moe-
ten gelijktijdig door meerdere personen worden bewerkt. De lak goed schudden! De insteekzeef in de gietope-
ning drukken, de lak in een geschikte opvangbak gieten en vervolgens verwerken! Geen elektrische mixers ge-
bruiken; risico op schuim- of belvorming! Na een droogtijd van 1 - 2 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende
luchtcirculatie zonder schuurgang de geschikte afwerking opbrengen. Werktuigen met water reinigen. Gedroog-
de lakresten kunnen worden verwijderd met Hesse CLEANING-AGENT DV 9.
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>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 40 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Uiterlijk kleurloos
Decopaint Basis WG (watergebaseerd)
Decopaint-categorie I
Dichtheid serie kg/l 1.023
Verbruik per laag 10 - 13 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.

Giscode W3+
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 32
VOC EU % 6 %
VOC FR A+
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C
Opslagtemperatuur 10 - 30 °C
Houdbaarheid weken 52
Transportvoorwaarden 10 - 30 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 1
Hoeveelheid per laag (min.) 80 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 100 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 100 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
HG 21 - 5 l

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
DV 9 CLEANING-AGENT 1 l, 25 l

>Schoonmaak- en onderhoudsproducten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
PR 90 PROTECT-CLEANER 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen

>Procesvoorbeeld
Eiken mozaïekparket op vloerverwarming
Houtschuurgang: korrel/gaas 100, met aansluitend ontstoffen.
Grondlaag: 1 x 100 g/m² PRIMER HG 21 met behulp van een geschikte roller. Tussendroging: 2 h / 20 °C kamer-
temperatuur en voldoende luchtcirculatie.
Verzegelen: 2 x 100 g/m² PURA-NATURA HDE 52-0, mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PURA-NATURA
Verharder HDR 72. Tussendroging: minstens 2 - 3 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.
Tussenschuurgang: korrel/rooster 120, met aansluitend ontstoffen. Tussenschuurgang voor de laatste laklaag:
met een eenschijfsmachine en schuurgaas 120 - 150 met aansluitend ontstoffen.
Begaanbaar: na droging van minstens 8 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie. Volledig be-
lastbaar na 7 d / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.

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 PRIMER HG 21

>Algemene aanwijzingen
De houtvochtigheid moet tussen 8 - 12 % liggen. Gebruik en droog HYDRO lakken niet bij een materiaal- en ka-
mertemperatuur van minder dan 18 °C. De ideale luchtvochtigheid bij het lakken ligt tussen 55 en 65 %. Om
hechtingsstoringen te vermijden, dient u de lakoppervlakken net vóór het lakken te schuren en de pas afge-
schuurde oppervlakken zo snel mogelijk af te lakken. Sterk washoudende houtsoorten zoals teak hebben on-
der bepaalde omstandigheden een negatieve invloed op de hechting. In water oplosbare houtbestanddelen uit
houtsoorten als essen en looizuur uit houtsoorten als eiken kunnen leiden tot een verandering in de tint of ver-
kleuring van de lak. Wij raden daarom altijd aan om een proefvlak te maken om de kleur, hechting en droging in
realistische omstandigheden te beoordelen! Aanwijzingen voor reiniging en onderhoud: Houd de onderhouds-
handleiding conform DIN18356 in acht. Wis het parket met een zachte vochtige doek, niet nat. Gebruik alleen
neutrale reinigingsmiddelen zonder siliconen, salmiak en schuurmiddelen. Regelmatig onderhoud en reiniging
met Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 en Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 verhoogt de levensduur van de dek-
laag.

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

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

HESSE

Emissiegecontroleerd bouwproduct naar
DIBt-beginselen.

DIBt Toelatingsnr. Z-157.10-61

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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