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>Productbeschrijving
Eencomponenten Hydro-grondlaag, waterverdunbaar, gepigmenteerd, thixotroop ingesteld, machineschuurbaar en
zeer goed vullend. Vulgrondlak voor geslotenporige laksystemen met uitstekende stand en verticale vlakken. Vrij van
methylpyrrolidon.HP 670-9343 wordt in combinatie met HB-65285 FT als moeilijk ontvlambaar ingedeeld volgens DIN
4102 B1.

>Toepassingsgebieden
Overal in de interieurafwerking voor woonruimten op verscheidene houtsoorten, grondeerfolies en MDF, ook MDF-
randen.

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

voorschriften geschuurd en vrij van schuurstof.

Ondergrondschuurgang korrelgrootte
van-tot

120 - 400

Laktussenschuren (korrelgrootte) van-
tot

280 - 400

Eindbehandeling Overschilderbaarheid: Na voldoende droging en tussenschuring
overschilderbaar met bijvoorbeeld HB 65285-Ft. of HDB 54705-Ft Bovendien
ook met gebruikelijke Hydro-, PUR- of CN-lakverven en met de meeste in de
handel verkrijgbare lakverven. (eerst een test uitvoeren!)

Opmerkingen schuurgang De kwaliteit en de gelijkmatigheid van het hout-, MDF- of folieschuurwerk
en van de tussenschuurgang zijn naast de kwaliteit van het MDF of het
folie doorslaggevend voor het eindresultaat. Na de schuurgang volgens de
voorschriften ontstoffen.

>Tijden
Droging 2 h

Stapelbaar naar Afhankelijk van de opbrenghoeveelheid, de lak- en omgevingstemperatuur,
de luchtvochtigheid, het aanbrengproces en het substraatmateriaal: Minimaal
16 u bij een kamertemperatuur van 20 °C en voldoende luchtcirculatie.
Geforceerde droging mogelijk.

>Applicatie
Applicatie Spuittip opening mm Spuitdruk bar Verstuiverdruk bar
Spuiten
Airmix 0,23 - 0,33 60 - 100 1,5 - 2,5
Persluchtspuiten 1,5 - 1,8 2,5 - 4

>Aanwijzingen voor verwerking
Bij directcoating op schone of geschuurde folie een laktest uitvoeren om de hechting te controleren! Gereedschap en
apparatuur met water reinigen. Gebruik voor de verwijdering van aangedroogde lakresten de Hydro-reiniger HV 697.
Spoel bij gecombineerd werk (hydro- en oplosmiddellak) spuitapparaten door met Hesse HYDRO-omvormer HV 694.
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>Technische gegevens
Uitlooptijd 25 s / DIN 53211 - 6 mm
Uiterlijk Dekkend
Decopaint Basis Wg (watergebaseerd)
Decopaint-categorie i
Dichtheid serie kg/l 1.368
Houdbaarheid weken 52
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 62.3
VOC EU % 6 %
VOC FR A+
Opslagtemperatuur 10 - 30 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Aantal lagen (max) 3
Hoeveelheid per laag (min.) 120 g/m²
Hoeveelheid per laag (max.) 300 g/m²
Totale opbrenghoeveelheid 600 g/m²

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Verpakkingsgrootte
HP 670-9343 5 KG, 25 KG

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
HV 694 HYDRO Omvormer 1 l, 5 l, 25 l, 200 l, 400 l
HV 697 HYDRO reiniger 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 200 l, 400 l

>Speciale aanwijzingen
Inhoudsstofrijke houtsoorten zoals bijvoorbeeld essen, die bij het lakken met pastelkleurige Hydro Color-systemen de
neiging hebben te verkleuren, moeten in principe worden voorbehandeld met 2K-grondlaagen; geschikt is bijvoor-
beeld: HDP 5640-9343. Exotisch hout, bijvoorbeeld macassar of extreem harshoudend grenenhout met noesten, voor-
gronden met PUR isoleergrondlak DG 4720-0001.

>Procesvoorbeeld
Rek, MDF wit, zijdemat. MDF-schuurgang korrel 220-280, vervolgens stofvrij maken. grondlaag: 2 x met een verbruik
van 130 - 150 g/m² Hesse HYDRO-isoleervuller HP 670-9343. Tussendroging min. 4 uur, beter 16 uur, bij een kamer-
temperatuur van 20 °C en voldoende luchtcirculatie. Tussenschuren gegradeerd korrel 240 - 320; vervolgens stofvrij
maken. Eindlakwerk: 1 x 110 - 130 g/m² Hesse HYDRO-PRO-Color HB 65285-9010. Geschikt voor verpakking: na
droging van min. 16 u. bij een kamertemperatuur van 20 °C en voldoende luchtcirculatie.
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>Algemene aanwijzingen
Bij de verwerking van hydromaterialen moeten de materiaalhoudende delen van roestvrij staal zijn. De houtvochtig-
heid moet tussen 8 - 12 % liggen. Gebruik en droog hydrolakken niet bij een materiaal- en kamertemperatuur van
minder dan 18 °C. De ideale luchtvochtigheid bij het lakken ligt tussen 55 en 65 %. Een te lage kamerluchtvochtigheid
tijdens het lakken leidt tot krimpscheuren, een te hoge luchtvochtigheid vertraagt de droging. Om hechtingsstorin-
gen te vermijden, dient u de lakoppervlakken net vóór het lakken te schuren en de pas afgeschuurde oppervlakken zo
snel mogelijk af te lakken. Bij gebruik op folies moet de hechting met een laktest op de betreffende ondergrond wor-
den getest! De optimale uitharding van de gelakte en verdampte oppervlakken wordt bereikt bij temperaturen tussen
de 20 - 40 °C. Er dient voldoende luchtcirculatie zonder tocht te worden gewaarborgd. De eindhardheid van het lak-
werk wordt bij correcte opslag (min. 20 °C KT) na een week bereikt. Sterk washoudende houtsoorten zoals teak heb-
ben onder bepaalde omstandigheden een negatieve invloed op de hechting. In water oplosbare houtbestanddelen uit
houtsoorten als essen en looizuur uit houtsoorten als eiken kunnen leiden tot een verandering in de tint of verkleuring
van de lak. Wij raden daarom altijd aan een testlak uit te voeren om de kleur, hechting en droging in realistische om-
standigheden te beoordelen. Bij MDF-coatings kunt u lakfouten en randscheurtjes vermijden, als u op het volgende
let: Kies een MDF-kwaliteit die geschikt is voor het toepassingsgebied, zie de informatie van de fabrikant over de EU-
norm EN 622-5 punt 4 proefprocedure EN 317 (vereisten voor de diktezwelling). Ideale vochtigheid van de plaat 5 -
7%. Lak de MDF zoveel mogelijk rondom en breng op de achterkant minstens een kleurloze laag aan. Vermijd scherpe
randen en groeven, rond ze indien mogelijk af. Breng 2 x vulmiddel aan op randen en groeven, niet uitschuren, even-
tueel nog een keer gronden. Dikke platen, die door het op elkaar lijmen van meerdere dunne platen zijn gemaakt, zijn
door de verschillende spanningen zeer kwetsbaar voor randscheurtjes. Kies liever meteen een MDF-plaat van de juis-
te sterkte. Op elkaar gelijmde platen moet u in ieder geval aan de randen vlak schuren en kleurloos voorisoleren. Door
verlijmen binnengekomen water moet voor het lakken worden uitgedampt. Sla gevulde oppervlakken geconditioneerd
op en breng de eindlaag op tijd aan.

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Norm Keuringsinstantie Teken Verslag nr.
Het product voldoet aan de voorschriften van
de EU-richtlijn 2004/42/EG (Decopaint).

HESSE

Green Building - Applicable Standard Specifi-
cation: 2010 Dubai Green Building Regulati-
ons and Specifications (GBRS) Applicable Spe-
cific Rules: RD-DP21-2180-(IC) Specific Rules
for Certification of Paints and Coating through
Factory Assessment as per the 2010 Dubai
Green Building Regulations and Specifications.

Dubai Central La-
boratory

Certificate
no.:

CL15020251

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 accountma-
nager 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.


