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Nieuwe kleurlak voor veeleisende en hoogwaardige oppervlakken

Tekst: Rob Buchholz  Beeld: Hesse

Nieuwe kleurlak 
voor veeleisende 
en hoogwaardige 
oppervlakken
Een lak die te gebruiken is voor vele verschillende soorten werkzaamheden, zelfs voor 
de meest zware klussen. Een lak die zelfs uitstekend geschikt is voor MDF-structuren 
en lakdraagfolies. Kan dat? Ja, dat kan. Sterker, deze oplossing bestaat zelfs al.

Afgelopen najaar lanceerde Hesse Benelux 
een nieuwe PUR kleurlak onder de naam; 
de Fantastic Color. Een productlijn die tot 
stand is gekomen na uitgebreide testen en 
analyses in het eigen ontwikkelingslab van 
Hesse GmbH in Hamm.

Zoals altijd spelen klant- en marktgericht-
heid bij Hesse een belangrijke rol. Zeker 
bij de start van een nieuw lakproduct. Het 
zijn belangrijke factoren voor het succes 
van het bedrijf. Dat geldt dus ook voor de 
ontwikkeling van de nieuwe PUR kleurlak 
Fantastic Color. Aan de hand van de wensen 
vanuit de markt is een product ontwikkeld 
waarmee de interieurbouwer uit de voeten 
kan. Hoewel het product pas sinds kort 
verkrijgbaar is, wordt het nu al als een groot 
succes gezien. Zeker de procesgerichte 
verwerker is in veel opzichten enthousiast 
over deze moderne kleurlak.

Hesse Fantastic Color is geschikt voor 
het aflakken in vrijwel alle kleuren en is 
een uitstekende kleurlak voor veeleisende 
en hoogwaardige kleurlakoppervlakken. 
Deze Pur kleurlak is te gebruiken voor 
vele verschillende werkzaamheden binnen 
de interieurbouw, inclusief zwaarbelaste 
gebieden zoals de keuken en de badka-

mer. Uitstekend geschikt dus als lak voor 
MDF-structuren en lakdraagfolies. Waarin 
schuilen de voordelen van dit product? 
Fantastic Color kent een hoog gehalte 
aan vaste stoffen van meer dan 50%. 
In vergelijk met zijn voorganger maakt 
deze kleurlak een tot 60% dikkere laklaag 
mogelijk op verticale panelen en randen. 
Deze voortreffelijke dekkracht zorgt voor 
nieuwe, innovatieve maatstaven. Wie kiest 
voor een combinatie van Fantastic Color 
met aanvullende Hesse PUR producten 
kan vele individuele opbouwcombinaties 
maken, van mat tot hoogglans. Aan vrijwel 
elke oppervlaktewens kan worden voldaan. 
Doordat het mogelijk is om 60% meer 

TEN SLOTTE EEN AANTAL BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN 
VAN FANTASTIC COLOR OP EEN RIJTJE:

–  Een directe toepassing op MDF-kanten is mogelijk zonder het gebruik van speciale       
isoleringen en  pigmentvuller kwaliteiten;

– Laktussenschuren is al na twee uur mogelijk, waardoor de productiviteit hoog ligt;
–  Goede ringvastheid waardoor in veel gevallen de transparante aflaklaag kan 

vervallen;
– IMO-gecertificeerd;
– Als pasta- en als menglaksysteem.

materiaal op staande panelen aan te bren-
gen dan bij vergelijkbare kleurlakken wordt 
het gewenste resultaat sneller bereikt en 
daardoor kan men zowel tijd als geld uitspa-
ren. Een snelle droging en eenvoudige 
verwerking behoren eveneens tot de vele 
voordelen van deze PUR kleurlak. 

Deze PUR kleurlak is geschikt voor het 
aflakken in vrijwel alle kleuren en is daarmee 
de aangewezen kleurlak voor veeleisende, 
hoogwaardige, in kleur gelakte oppervlak-
ken. Bovendien is het mogelijk Fantastic 
Color direct aan te brengen op geschuurde, 
ruwe MDF-kanten en panelen, waardoor het 
toepassingsgebied nog groter is.    ❚

'DE PROCESGERICHTE VERWERKER IS IN VEEL OPZICHTEN 
ENTHOUSIAST OVER DEZE MODERNE KLEURLAK'

Laktussenschuren is al na twee uur mogelijk, waardoor de productiviteit hoog ligt en in vergelijk met zijn voorganger maakt deze kleurlak
een tot 60% dikkere laklaag mogelijk op verticale panelen en randen.


