
Technische informatie

Hesse Reiniger HS 6601

>Productbeschrijving
Waterige speciaalreiniger voor glasoppervlakken De lak optimaliseert de hechting van HYDRO lakken op glas.

>Toepassingsgebieden
Als voorbereidende reiniging en ondergrondvoorbereiding voor aansluitend lakwerk achter glas in de hele
interieurbouw.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Grove verontreinigingen, zoals zichtbare vetvlekken vooraf mechanisch

en/of met een geschikt oplosmiddel verwijderen.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Direct na succesvolle reiniging met alle Hesse HYDRO glaslakken.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C

Transportvoorwaarden 10 - 30 °C

>Applicatie
Applicatie
Spuiten
overige spuitprocedures

>Aanwijzingen voor verwerking
De reiniger wordt op de panelen gesproeid en na een korte inwerkduur met een zachte, niet pluizende doek
grondig en streepvrij van de panelen afgenomen. Aansluitend moet het gereinigde oppervlak tijdig worden af-
gelakt met een HYDRO glaslak.

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 62 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Uiterlijk kleurloos
Dichtheid serie kg/l 0.92
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 0
VOC EU % 32 %
VOC FR A+
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C
Opslagtemperatuur 5 - 30 °C
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden 10 - 30 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
HS 6601 - 1 l, 4.9 l, 19 l

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
WASSER Wasser 1 l
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>Speciale aanwijzingen
De gereinigde panelen moeten tijdig worden gelakt om nieuwe vervuiling te voorkomen!

>Algemene aanwijzingen
De voorbereiding van de ondergrond is doorslaggevend voor de hechting van het glaslakwerk. Het te lakken
glaspaneel moet schoon en vetvrij zijn. Voor de applicatie moet het glaspaneel zorgvuldig worden gereinigd, bv.
met Hesse Glasreiniger HS 6601. De test moet worden uitgevoerd in realistische omstandigheden! Let op het op
dat moment geldende veiligheidsinformatieblad!

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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