
Technische informatie

Proterra RESIT GE 1710x(glansgraad)

>Productbeschrijving
Coatingproduct op basis van schellak, olie en carnaubawas, opgelost in gistingsalcohol, natuurlijk helder, zeer
geurarm; met egaliserend effect.

>Toepassingsgebieden
Voor houtsoorten in het interieur zoals woonkamer-, slaapkamer- en kindermeubels. Ideaal voor het lakken van
de binnenkant van kasten en kinderspeelgoed.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling Schoon, droog hout, vrij van olie, vet, was en siliconen. Volgens de

voorschriften geschuurd en vrij van schuurstof.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

180 - 320

Tussenschuurgang (korrelgrootte)
van - tot

400

Opmerkingen schuurgang De kwaliteit van het hout en de gelijkmatigheid van het tussen schuren
zijn doorslaggevend voor het eindoppervlak. Na de schuurgang volgens de
voorschriften ontstoffen.

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na voldoende droging kan het oppervlak met bijvoorbeeld z.B. GZ 1020,

GE 100, GZ 1021, GZ 1622, GZ 1023 of GE 12006-2001 worden afgewerkt.

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C

Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C

Droging 1 h / 20 °C

Stapelbaar na > 1 - 2 h / 20 °C

Doorharding 16 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar Verstuiverdruk bar
Gieten
Kolomgieten
Walsgieten
Spuiten
Airless 0,23 - 0,28 mm 80 - 100 bar
Airmix 0,23 - 0,28 mm 60 - 80 bar 1,0 - 1,5 bar
Persluchtspuiten
Walsen
Gladde wals

>Aanwijzingen voor verwerking
Materiaal voor gebruik goed schudden en roeren! De mechanische en chemische bestendigheid van het opper-
vlak wordt verhoogd door een verharding (volumetrisch of gravimetrisch) van 10 : 1 met Verharder OR 5170.
Verwerkingstijd van de menging 2 h / 20 °C kamertemperatuur..De verharder bevat isocyanaat. Neem de veilig-
heidsinstructies in acht, zie veiligheidsinformatieblad.
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Proterra RESIT GE 1710x(glansgraad)

>Technische gegevens
Aandeel hernieuwbare grondstoffen
%

0.8 - 91

Uitlooptijd (+/- 15 %) 48 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Uiterlijk kleurloos
Dichtheid serie kg/l 0.85 - 0.855
Verbruik per laag 14 - 28 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 % 16 - 20
VOC EU % 77 %
VOC FR A+
Verwerkingstemperatuur tijd 20 - 40 °C
Opslagtemperatuur 10 - 30 °C
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden vorstvrij - tot max. 35 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 2
Hoeveelheid per laag (min.) 30 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 60 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 120 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Kleur Glansgraad 60°

(Gloss)
Glansgraad Verpakkingsgrootte

GE 17102 NATURHELL 8 - 12 mat 1 l, 5 l, 19 l

>Verdunners
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
GV 1701 SOLVA 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Schoonmaak- en onderhoudsproducten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
GR 1900 Reiniger 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Complementaire producten
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
GZ 1020-0001 CERAFLUID 0.8 kg, 3 l, 25 l
GE 100 Wasbalsem 0.8 kg, 4 kg
OR 5170 Verharder 0.1 l, 0.5 l, 1 l, 2.5 l, 5 l, 15 l

>Speciale aanwijzingen
Op donkere houtsoorten als noten, els, etc. kan het egaliserende effect ongewenst zijn. Materiaal bevat geen
oxidatief drogende oliën en ontwikkeld dus ook geen warmte tijdens het drogen. Er bestaat dan ook geen zelf-
ontbrandingsgevaar van lappen/doeken. Bij gebruik van Proterra CEROL, bv. GE 12006-2001, als eindfinish, altijd
de aanwijzingen voor gebruik van oxidatief (zelfontbrandend) materiaal naleven. Zie de technische informatie
van de betreffende producten.
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>Procesvoorbeeld
Kinderkamerinrichting, ahorn natuur. Houtschuurgang: korrel 180 - 220, vervolgens stofvrij maken. Grondlaag: 1
x 40 - 60 g/m² met Proterra RESIT GE 17102. Droging: 30 - 60 min / 20 °C kamertemperatuur en een goede lucht-
circulatie. Polijsten: korrel 400, vervolgens stofvrij maken. Handmatige eindfinish met een katoenen doek met
Proterra CERAFLUID GZ 1020-0001. Vervolgens met een zachte katoenen doek gelijkmatig licht polijsten.

>Algemene aanwijzingen
De laktest moet worden uitgevoerd in realistische omstandigheden!

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

Veiligheid van speelgoed DIN EN 71-3
(2014-12)

OSTTHÜRIN-
GESCHE MA-
TERIALPRÜ-
FUNGSGESEL-
LSCHAFT

Testbericht 2.5/611/2018

Informatie over biologische afbreekbaarheid HESSE

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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