
Technische informatie

Hesse Wals-Oxy-Reactieve Olie RO 79861

>Productbeschrijving
De Hesse wals-oxi-reactief olie ontwikkelt een mooie natuurhoutoptiek en biedt uw producten een zeer bestendige
en duurzame bescherming. Het product heeft een snelle doorharding en een goede krasbestendigheid. Wat betreft
de verwerking en de directe verpakbaarheid op industriële installaties is het product vergelijkbaar met traditionele UV-
coatings. Het product is conform ÖNORM C 2380 wat betreft natuurlijkheid.

>Toepassingsgebieden
Voor paneel- en vloercoating op alle gebruikelijke houtsoorten. Het product wordt toegepast op houtoppervlakken
waarvan het natuurlijke karakter bewaard moet blijven. Niet rechtstreeks op alkalische ondergronden aanbrengen,
zoals gerookt eiken of thermohout.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondschuurgang korrelgrootte
van-tot

120 - 240

Tussenschuurgang (korrelgrootte) van
- tot

320 - 400

Opmerkingen schuurgang De kwaliteit en gelijkmatigheid van het substraatschuren zijn doorslaggevend
voor de kwaliteit van het eindoppervlak.

>Eindbehandeling

>Tijden
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

Verharding door straling Doorvoersnelheid 15 m/min
2 - 3 UV-HG-stralers 80 W/cm - 120 W/cm ter activering

>Applicatie
Applicatie
Walsen
Gladde wals

>Aanwijzingen voor verwerking
Snelheid installatie - 15 m/min
Substraatschuurgang: korrel 120 - 240
15 g/m² Grondolie ROG 7985 op een PU wals
Navegen met een Mexico Fibre borstel - meelopend
Navegen met een Mexico Fibre borstel - tegenlopend
3 Lampen IR
Activering 3 UV - lampen 80 W/cm - 120 W/cm
Tussenschuurgang: korrel 320 - 400
Scotchbrite-wals
5 - 9 g/m² dekolie RO 79861 op een PU wals
Activering 2 - 3 lampen 80 W/cm - 120 W/cm
Stapeling en verpakking is dan mogelijk
Een verdere behandeling van de geproduceerde oppervlakken, zoals frezen van messing en groef verbindingen is al na
ca. 30 min mogelijk.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21 D-59075 Hamm
Stand: 25.04.2020

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
1 / 3



Technische informatie

Hesse Wals-Oxy-Reactieve Olie RO 79861

>Technische gegevens
Anteil nachwachsender Rohstoffe Serie
%

33.9

Uitlooptijd (+/- 15 %) 89 s / DIN 53211 - 4 mm
Dichtheid serie kg/l 1.089
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % NaN
VOC EU % 16 %
VOC FR C
Opslagtemperatuur 16 - 25 °C
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Aantal lagen (max) 2
Hoeveelheid per laag (min.) 4 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 15 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 25 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss

+/-5)
Glansgraad Verpakkingsgrootte

RO 79861 11 mat 25 kg

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
UV 7100 UV Verdunner 5 l, 10 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen
De gemeten glansgraad hangt af van de opbrenghoeveelheid, het aanbrengproces, de activeringsparameters en de
kwaliteit van de ondergrond.
De opgegeven waarde komt overeen met de interne proefgegevens van Hesse.

>Procesvoorbeeld
De lakprocedure en de precieze verwerkingsparameters moeten afgestemd worden op de applicatie- en droogvoor-
waarden en dienen vastgelegd te worden in een klantspecifiek document "Techniek van het oppervlak" (TdO).

>Algemene aanwijzingen
Stralers en reflectoren regelmatig met een zachte, pluisvrije doek en UV 7111 reinigen.
Stralers alleen met katoenen handschoenen aanraken. Bedrijfstijd van de stralers in acht nemen en de stralers volgens
advies van de fabrikant vervangen. Geopende verpakking altijd beschermen tegen licht (afdekken).
Verpakking na gebruik goed sluiten.
In ieder geval is een toereikende tussenschuurgang en een controle van de hechting in de totale opbouw vereist. Eerst
een laktest uitvoeren onder praktijkomstandigheden!
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>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstantie Teken Verslag nr.
PVC-bestendig HESSE

slipweerstand R 10 conform DIN 51130 SFV Nr. keurings-
certificaat

73221501.001
(getest in
combinatie
met ROG
7985)

Productgroepenindeling volgens ÖNORM C
2380

OFI Indeling als
natuurlijke
coating.

Bepaling van de diffusieweerstand van water-
damp volgens DIN EN ISO 12572

EPH {Referen-
ce (Object)
not found:
tb7696961031278}

2616038-1

Antimicrobiële werking conform ISO
22196:2007

SANITIZED AG Nr. keurings-
certificaat

2016-0220

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden geven geen
specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook uw accountmana-
ger 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 voorwaarden. Er wordt een veiligheidsin-
formatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
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