
Technische informatie

Hesse SUN-EX ZD 9501

>Productbeschrijving
UV-filter concentraatvoor transparente PUR acrylaat- en alkydsystemen.

>Toepassingsgebieden
Een voortreffelijke en zeer doeltreffende UV-bescherming wordt bereikt door toevoeging van maximaal 4
% Hesse SUN-EX ZD 9501 (gebaseerd op de stamlak) op lichte houtsoorten, zoals ahorn of essen, en op veel
industriële en kunstfineersoorten.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Schoon en droog hout is een voorwaarde voor foutloos lakwerk.

>Eindbehandeling

>Applicatie
Applicatie
overige verwerking
overige verwerking

>Aanwijzingen voor verwerking
Het UV-filter concentraat ZD 9501 is geschikt voor de volgende transparante PUR-producten van Hesse: DE
55x(glansgraad) / DE 4259x(glansgraad), DE 56x(glansgraad) / DE 4503x(glansgraad), DE 4877x(glansgraad),
DE 48770-0, DA 48660, DG 572-1 / DG 4720-0001, DG 417 / DG 4717-0005, DG 434 / DG 4734, DG 416 / DG
4716-0002, DG 4716-0001, DG 4750, DG 468-3, DG 4760, DU 45229 en DU 44099.
Andere producten dan hierboven vermeld moeten worden getest. Neem hiertoe contact op met onze technische
hotline op +49 (0)02381 963846, of service@hesse-lignal.de

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk niet relevant
Dichtheid serie kg/l 0.92
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 18
VOC EU % 82 %
VOC FR C
Opslagtemperatuur 16 - 25 °C
Houdbaarheid weken 26

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
ZD 9501 - 1 l, 5 l

>Speciale aanwijzingen
Op donkere houtsoorten moet de werkzaamheid indien nodig worden gecontroleerd met Hesse SUN-EX ZD
9501.
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>Procesvoorbeeld
Kastfronten in ahorn natuur, ultramat, openporig
Houtschuurgang: korrel 150 - 180 (stofvrij maken)
Bleken: 1 x Hesse Bleekmiddel HWW 224 + 5 % Hesse Bleekactivator HWB 202
Droging: > 48 h / 20 °C
Gladmaken: 1 x schuurspons, 150 - 180 korrel
Grondlaag: 1 x 100 - 150 g/m² Hesse FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT DE 48770-0, (toevoeging van 4 % Hesse
SUN-EX ZD 9501), mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071, verdunningstoevoeging
20 - 25 % DV 4900 op de lak-/verhardermenging
Tussendroging: > 2 h / 20 °C
Tussenschuurgang: korrel 280 - 320 (stofvrij maken)
Aflaklaag: 1 x 100 - 150 g/m² Hesse FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT DE 48770-0, (toevoeging van 4 % Hesse SUN-
EX ZD 9501), mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071, verdunningstoevoeging 20 - 25
% DV 4900 op de lak-/verhardermenging
Geschikt voor verpakking: na minstens 16 h / 20 °C

>Algemene aanwijzingen
De toevoeging van het UV-filter concentraat ZD 9501 geeft geen garantie op honderd procent kleurstabiliteit en
kan op bepaalde donkere houtsoorten (bv. kunstfineer) resulteren in lelijke kleuren. Het resultaat moet door de
verwerker zelf worden gecontroleerd! Op verzoek kunnen we uw proefvlak in ons innovatiecentrum blootstellen
aan een kunstmatige belichting. Na deze belichting moet u beslissen of u de geplande lakafwerking al dan niet
vrijgeeft. Neem contact op met uw buitendienstmedewerker voor meer informatie hierover.
In principe hangt het resultaat af van het substraat, de totale opbrenghoeveelheid van het lakmateriaal, de tijd-
factor van het lakproces en de gebruikte opbrengapparaten en schuurmiddelen. Voer indien nodig eerst een lak-
test uit onder praktijkomstandigheden. Houd ook rekening met de technische documentatie en de veiligheidsin-
formatiebladen bij de afzonderlijke producten. Neem indien nodig contact op met de buitendienstmedewerker
van Hesse. U kunt ook onze technische hotline raadplegen op +49 (0)2381 963 846 of mailen naar service@hes-
se-lignal.de.

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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