
Technische informatie

Hesse PURA TWIN EH 307-x(glansgraad)

>Productbeschrijving
Hesse PUR TWIN EH 30x(glansgraad) is een kleurloze en met urethaan versterkte lak. Het hoogvullende product
is universeel inzetbaar en kan naar wens worden gebruikt als systeemlak voor het gronden en aflakken door
middel van een spuit- of gietapplicatie. Voor een betere water- en PVC-bestendigheid is naar wens een één-
of tweecomponenten verwerking mogelijk. De lak is vrij van ftalaatweekmakers en dus ook geschikt voor het
lakken van kinderspeelgoed.

>Toepassingsgebieden
Hesse PURA-TWIN is overal bruikbaar in de interieurbouw en meubelafwerking, voor opennervige lakopbouwen
op gebruikelijke Europese loof- en naaldhoutsoorten.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling De ondergrond moet voor de applicatie worden geschuurd, schoon

en vetvrij zijn. Schoon en droog hout is een voorwaarde voor foutloos
lakwerk.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

150 - 180

Tussenschuurgang (korrelgrootte)
van - tot

280 - 320

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na voldoende droging en direct na het tussenschuren met

lakmateriaal van dezelfde serie,

>Tijden
Droging 30 min / 20 °C

Stapelbaar na > 2 h / 20 °C

Doorharding 6 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar Verstuiverdruk bar
Spuiten
Airmix 0,23 - 0,33 60 - 100 1,5 - 2,5
Persluchtspuiten 1,8 - 2 2,5 - 3,5
Airless 0,23 - 0,33 100 - 150

>Aanwijzingen voor verwerking
Opbrengen in twee tot drie lagen met een verbruik van 80 - 150 g/m² is mogelijk. De totale maximale dikte van
de natte laag is 350 g/m². Met de volgende Hesse verhardertypes kan de water- en PVC-bestendigheid bij PU-
RA-TWIN worden verbeterd: mengverhouding (volumetrisch) 25 : 1 met DR 470 / DR 4070 of mengverhouding
(volumetrisch) 50 : 1 met DR 471 / DR 4071. De verwerkingstijd bedraagt steeds 5 h / 20 °C. Oudere lak-/verhar-
dermengingen beschikken niet meer over de gewenste bestendigheid!

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

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
1 / 3
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Hesse PURA TWIN EH 307-x(glansgraad)

>Technische gegevens
Aandeel hernieuwbare grondstoffen
%

0.8

Uitlooptijd (+/- 15 %) 50 s / DIN 53211 - 4 mm
Uiterlijk kleurloos
Dichtheid serie kg/l 0.894 - 0.929
Verbruik per laag 6 - 11 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 % 23 - 26
VOC EU % 74 %
VOC FR C
Opslagtemperatuur 10 - 30 °C
Houdbaarheid weken 52
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 3
Hoeveelheid per laag (min.) 80 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 150 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 350 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Glansgraad Verpakkingsgrootte
EH 307-2 8 - 12 mat 25 l
EH 307-4 18 - 23 zijdemat 25 l
EH 307-7 40 - 59 zijdeglanzend 25 l

>Verdunners
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
NV 390 NC Verdunner 5 l, 25 l, 30 l

>Vertragers
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
DV 499 Vertrager 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 25 l
ZD 3936 Vertrager 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
NV 395 Reinigingsverdunner 5 l, 15 l, 25 l

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

>Speciale aanwijzingen

>Procesvoorbeeld
De lakprocedure en de precieze verwerkingsparameters moeten afgestemd worden op de applicatie- en
droogvoorwaarden en dienen vastgelegd te worden in een klantspecifiek document "Techniek van het opper-
vlak" (TdO).
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Hesse PURA TWIN EH 307-x(glansgraad)

>Algemene aanwijzingen
Indien nodig moet er onder realistische omstandigheden een test worden uitgevoerd.

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

PVC-bestendig HESSE

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

HESSE

DIN 68861-deel 1C (meubeloppervlakken;
gedrag bij chemische belasting)

HESSE

Het recept is vrij van: houtbeschermingsmid-
delen, giftige zware materialen, ftalaatweek-
makers, formaldehyden, CMR-stoffen cat. 1A
+ 1B en vluchtige halogeenorganische ver-
bindingen.

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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