
Technische informatie

Hesse Pigmentlazuur TL 138-(kleur)

>Productbeschrijving
Sneldrogende, tweecomponenten, laagvisceuze pigmentbeits voor lichtecht, dekkend lakwerk van met name
opennervig hout, zoals eiken of essen. Een uitstekend kenmerk is het zeer mooie poriënpatroon. De kleur vormt
zich op de spiegel van het hout, in de verdieping van de poriën schijnt de houtkleur door.

>Toepassingsgebieden
Voor gebruik op parket, woonmeubels en in de interieurbouw.

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

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

120 - 150

Tussenschuurgang (korrelgrootte)
van - tot

280 - 320

Opmerkingen schuurgang Getrapt houtschuren wordt aangeraden. De kwaliteit van de schuurgang is
maatgevend voor de kwaliteit van het eindresultaat. Er ontstaat een zeer
karakteristiek effect na het stevig uitborstelen van de nerven.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Overlakken met geschikte Hesse NC of PUR lakken noodzakelijk.

>Tijden
Droging 20 min / 20 °C

Stapelbaar na > 2 h / 20 °C

Doorharding 16 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar
Spuiten
Persluchtspuiten 1,0 - 2,0 mm 1,5 - 2,0 bar

>Aanwijzingen voor verwerking
Dit materiaal wordt gespoten in één of twee lagen op opennervig hout, zoals essen of eiken. Bij gebruik onder
PUR lakken wordt het materiaal verwerkt met verharder DR 4070, mengverhouding 25 : 1. Als alternatief wordt
het product verwerkt met verharder DR 4070, mengverhouding 10 : 1 wanneer er bij het overlakken met UV lak
wordt gewerkt.
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>Technische gegevens
Aandeel hernieuwbare grondstoffen
%

0 - 0.4289

Uitlooptijd (+/- 15 %) 35 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk dekkend
Dichtheid serie kg/l 0.903 - 1.37
Verbruik per laag 8 - 9 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 % 4 - 54
VOC EU % 78 %
VOC FR C
Opslagtemperatuur 5 - 30 °C
Houdbaarheid weken 26
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 2
Hoeveelheid per laag (min.) 120 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 150 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 300 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
TL 138-9010 9010 - 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Verdunners
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
CZ 735 Grondlak v. Pigmentlazuren 15 l, 25 l

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

>Speciale aanwijzingen
Materiaal heeft de neiging af te zetten. Voor de verwerking grondig omroeren met een menger.

>Procesvoorbeeld
Artsenpraktijk, essenhout openporig, met benatte poriën, wit
Houtschuurgang: korrel 120 - 150, poriën uitborstelen
Grondlaag 2 x 120 g/m² Hesse Pigmentlazuur TL 138-9010, mengverhouding 25 : 1 PUR Verharder DR 4070
Droging: minstens 10 - 20 min / 20 °C
Gladmaken: korrel 280
Aflaklaag: 1 x 100 - 150 g/m² Hesse PUR Systeemlak DE 42594, mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR
4070, verdunning 10 - 20 % DV 490
Doordroging: minstens 16 h / 20 °C

>Algemene aanwijzingen
De beitstest moet op oorspronkelijk geschuurd hout met oorspronkelijke lak in realistische omstandigheden
worden uitgevoerd. Gebruik voor een commissie alleen beits uit één charge. Gereedschap reinigen met verdun-
ning als ZD 82. Roer de beits voor en tijdens de verwerking goed.
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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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