
Technische informatie

Hesse Salmiak HBV 241

>Productbeschrijving
Ammonia wordt gebruikt als chemische beits bij de klassieke rookprocedure. De karakteristieke, bruine kleur
met een positiefeffect wordt alleen door de reactie van ammoniakgas met looizuurhoudende inhoudstoffen van
het eiken bereikt

>Toepassingsgebieden
Voor de meubelvervaardiging en interieurafwerking.

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

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

120 - 180

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Aansluitend lakken met geschikte NC, HYDRO, of PUR lak. Geen

zuurhoudende coatings gebruiken.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 16 - 25 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar Verstuiverdruk bar
Dompelen
Dompelen
Handmatige verwerking
Uitstrijken
Sproeien
Sproeien
Spuiten
Airless 0,23 - 0.28 mm 10 - 60 bar
Airless lage druk
Airmix 0,23 - 0,28 mm 10 - 60 bar 1,0 - 2,5 bar
Persluchtspuiten 1,0 - 2,0 mm 1,5 - 2,0 bar
Vacumaat
Vacumaat
Walsen
Gladde wals
Schuimrubberrol met
verdrijven
Schuimrubberrol zonder
verdrijven

>Aanwijzingen voor verwerking
De te roken delen op een bepaalde afstand van elkaar in een afsluitbare ruimte (b.v. een met pvc folie bespan-
nen lattenbeschot) plaatsen. Alle onderdelen van metaal vooraf verwijderen. Ammonia in een voldoende grote
vlakke kunststof teil gieten en de ruimte afsluiten. Dampen tot gewenste kleurdiepte laten inwerken. Voor het
lakken de delen enkele dagen goed laten luchten om overtollig ammoniakgas te laten verdampen.
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>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk niet relevant
Dichtheid serie kg/l 0.91
Verbruik per laag 11 - 91 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
VOC EU % 0 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 16 - 25 °C
Opslagtemperatuur 5 - 30 °C
Houdbaarheid weken 52
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 1
Hoeveelheid per laag (min.) 10 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 80 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 80 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
HBV 241 - 1 l, 19.5 l

>Speciale aanwijzingen
Chemische beitsen reageren met de houtinhoudstoffen. Afhankelijk van onder andere de groeiregio of het vel-
gebied schommelt de hoeveelheid looizuur in het hout, wat kan leiden tot verschillende kleurontwikkelingen.
Gebruik alleen tanninerijke, Europese witte eik. Spinthout, rode eik en vele Amerikaanse eikensoorten zijn niet
geschikt vanwege het geringe tanninegehalte. Het materiaal niet spuiten of kwasten. Vraag onze aparte techni-
sche informatie betreffende dit onderwerp aan.

>Algemene aanwijzingen
Veiligheidsuitrusting: rubberen schort, rubberen handschoenen, veiligheidsbril!

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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