
Technische informatie

Hesse PUR MODULO Pigmentvuller DP 4778-9343
Mengverhouding (volumetrisch): 5 : 1 PUR Verharder DR 4035

>Productbeschrijving
PUR MODULO Pigmentvuller DP 4778-9343 is een gepigmenteerde tweecomponenten PUR alkyd-grondlaag,
zeer vullend, goed schuurbaar en met een uitstekende stand onder Hesse kleurlakken. PUR MODULO
Pigmentvuller is perfect geschikt voor een geslotenporige kleurlakopbouw en biedt keuzemogelijkheden
wat betreft het gebruik van verschillende soorten PUR verharder. Hierdoor is een procesgerichte en optimale
instelling van het lakmateriaal mogelijk, afhankelijk van het gebruikte substraat of de technische voorwaarden
van de verwerker.

>Toepassingsgebieden
Overal in de interieurbouw, inclusief zwaarbelaste gebieden zoals keukens en badkamers. Gebruik op
verschillende houtsoorten, MDF en tal van folies is mogelijk. Door de bijzonder goede hechtingseigenschappen
kan de PUR isoleervuller ook als hechtprimer worden gebruikt op verschillende kunststoffen. Voor lakwerk in
scheepsinterieurs raden wij de IMO-gecertificeerde PUR Isoleervuller DP 4791-9343 aan.
Let op de verschillende verhardingsopties en keuzemogelijkheden van aanvullende verhardersoorten in
deze technische documentatie onder verwerkingsvoorschriften!

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

Voer een reinigingsschuurgang op folie of melamine uit voor het lakwerk.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

150 - 320

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na voldoende drogen en zorgvuldig vulschuurwerk met Hesse NC en PUR

kleurlakken.

>Tijden
Verwerkingstijd 1 h / 20 °C

Potlife 45 min / 20 °C

Droging 3 h / 20 °C

Doorharding 7 d / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar Verstuiverdruk bar
Gieten
Kolomgieten
Walsgieten
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 2,0 - 2,5 1,8 - 2,0
Lijstspuitautomaat
Spuitautomaat
Spuitrobot
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>Aanwijzingen voor verwerking
Keuzemogelijkheden voor verharder:
DR 4052/ 5 : 1 onder hoogglans, uitstekende stand
Opbrenghoeveelheid 1 - 4 x 150 - 200 g/m²
potlife 1,75 h
droging 6 h / 20 °C (beter de hele nacht)
DR 4058 / 4 : 1 universele isoleervuller voor overlakken
Opbrenghoeveelheid 1 - 4 x 150 - 200 g/m²
potlife1,5 h
Droging 5 h / 20 °C (beter de hele nacht)
DR 4035-0007 / 5 : 1 sneldrogend, Applicatie met een 2K installatie is aanbevolen
Opbrenghoeveelheid 1 - 2 x 150 - 200 g/m²
Potlife 45 min
Droging 1,5 h / 20 °C

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 90 s / DIN 53211 - 4 mm
Uiterlijk dekkend
Dichtheid serie kg/l 1.416
Verbruik per laag 5 - 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 % 66
VOC EU % 34 %
VOC FR A+
Opslagtemperatuur 16 - 40 °C
Houdbaarheid weken 52
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 4
Hoeveelheid per laag (min.) 140 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 300 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 400 g/m²
Mengverhouding (volumetrisch) 5 : 1 PUR Verharder DR 4035
Mengverhouding (gravimetrisch) 100 : 13 PUR Verharder DR 4035

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
DP 4778-9343 - 5 kg, 25 kg

>Verharders
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
DR 4035 PUR Verharder 2.5 l, 12.5 l

>Verdunners
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
DV 4900 PUR Verdunning 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Vertragers
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
DV 4909 PUR Vertrager 1 l, 5 l, 25 l
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>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
RV 1 Reinigingsverdunner 5 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
Op MDF-substraten: Dikke platen, die door het op elkaar lijmen van meerdere dunne platen zijn gemaakt, zijn
door de verschillende spanningen zeer kwetsbaar voor randscheurtjes. Kies liever meteen een MDF-plaat van de
juiste sterkte. Op elkaar gelijmde platen moet u in ieder geval aan de randen vlak schuren en kleurloos voorisole-
ren. Door verlijmen binnengekomen water moet voor het lakken worden uitgedampt.

>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

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

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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