
Technische informatie

Hesse PUR 1K Systeemlak DE 4331x(glansgraad)

>Productbeschrijving
Eencomponenten PU verzegelingslak die door reactie met de luchtvochtigheid tot een zeer sterke beschermfilm
uithardt, zeer hoog vullend vermogen, zeer slijtvst en duurzaam is. Een systeemlak voor het gronden en aflakken
met een zeer goede bestendigheid tegen chemische en mechanische belastingen.

>Toepassingsgebieden
Overal in de interieurbouw.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Schoon, droog hout, afhankelijk van houtsoort en opbrengprocedure.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

150 - 180

Tussenschuurgang (korrelgrootte)
van - tot

240 - 320

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na droging en lakschuurwerk alleen met lakmateriaal uit dezelfde lijn.

>Tijden
Droging 16 h / 20 °C

Doorharding 7 d / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar Verstuiverdruk bar
Spuiten
2K installatie
Airless 0,23 - 0,28 100 -150
Airless lage druk
Airmix 0,23 - 0,28 60 - 100 2,0 - 2,5
Persluchtspuiten 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0
Lijstspuitautomaat
Spuitautomaat
Spuitrobot

>Aanwijzingen voor verwerking
Binnen de lakprocesgangen moet u zich houden aan een droging van > 16 h / 20 °C ! Voor applicatie met een
lakwals of kwast raden we aan om de viscositeit in te stellen met de aromaatvrije Verdunning DV 4981. Om de
viscositeit voor de spuitapplicatie in te stellen, moet u de aromaatvrije Verdunning DV 4994 gebruiken.
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Technische informatie

Hesse PUR 1K Systeemlak DE 4331x(glansgraad)

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 45 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Uiterlijk kleurloos
Dichtheid serie kg/l 0.982 - 1
Verbruik per laag 7 - 10 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 % 38 - 40
VOC EU % 60 %
VOC FR A+
Opslagtemperatuur 16 - 25 °C
Houdbaarheid weken 26
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Verwerkingsviscositeit 22 s im ISO 4 mm / 20 °C
Aantal lagen (max) 3
Hoeveelheid per laag (min.) 100 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 150 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 450 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Glansgraad Verpakkingsgrootte
DE 43312 8 - 12 mat 5 l
DE 43314 18 - 23 zijdemat 5 l
DE 43318 60 - 89 glanzend 5 l

>Verdunners
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
DV 4994 PUR Verdunning 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
DV 4981 PUR Verdunning 1 l, 5 l, 25 l

>Vertragers
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
DV 4909 PUR Vertrager 1 l, 5 l, 25 l

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
RV 1 Reinigingsverdunner 5 l, 15 l, 25 l

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

>Speciale aanwijzingen
Het product niet gebruiken op lichte of met houtvreemde stoffen gebeitst hout! Gebruik op gebleekte opper-
vlakken is niet mogelijk!
Luchtvochtigheid bij de verwerking minstens 50 %. Temperatuur minstens 18 °C.
Bij lagere luchtvochtigheid en temperatuur is het niet uit te sluiten dat de kwaliteit van het oppervlak minder is.
Aangebroken verpakkingen direct na gebruik luchtdicht afsluiten aangezien de inhoud reageert op luchtvochtig-
heid en indikt. Verpakking kort op zijn kop zetten. Gereedschap direct reinigen!
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Technische informatie

Hesse PUR 1K Systeemlak DE 4331x(glansgraad)

>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).

>Algemene aanwijzingen
Uitstrijken/rollen met niet-pluizende rollen (bv. kort mohairhaar).
Bij het eerste gebruik met Tesafilm de losse haren van de roller verwijderen. Door snel rollen worden afzettin-
gen voorkomen. Wij raden aan in de houtrichting te werken.

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

PVC-bestendig 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

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

HESSE

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

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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