
3 www.hesse-lignal.de

COATINGS

Focus op oppervlakken

Het Hesse-olieassortiment

www.hesse-lignal.de

>   Natuuroliën
>   Olie voor  

natuurhouteffect
>   Kleurolie
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Toepassingen

Artikelomschrijving Artikelnummer Glansgraad Gekleurd Kleuromslag High Solid/
oplosmid-
delarm/op-
losmiddelvrij

Hernieuw-
bare grond-
stofbasis 

Applicatie Droging Hap-
tiek

Chem.  
bestandheid

Parket Trap Meubels / 
decoratief

Slipweer-
stand
R9 / R10

NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 mat ✓ olie ✓

NATURAL-OIL
OE 52832   
OE 52839

mat 
zijdeglanzend

olie ✓

RESIN-OIL
OE 82-4  
OE 82-7

mat 
zijdeglanzend

lakachtig ✓

SPEEDCARE-OIL OE 52872 mat
olie / 

lakachtig ✓

INVIPRO-OIL OE 52860 stompmat
Ruw 
hout ✓

COLOR-SOLID-OIL
GB 1125x(GG)-
kleur

mat 
zijdeglanzend ✓ ✓ olie –

NATURAL-COLOR-
OIL

OB 5283x(GG)-
kleur

mat 
zijdeglanzend ✓ olie –

PROTECT-OIL OE 88-2 mat olie –

CURA-OIL GE 11066 halfmat   ✓ olie – – –

PROTECT-CLEANER PR 90 mat glad – – –

ANTISLIP-CLEANER PR 93 mat stomp – – ✓

HET HESSE-OLIEASSORTIMENT 

Alle hier vermelde oliën van Hesse voldoen aan de eisen van DIN EN 71-3 (Veiligheid van speelgoed - Deel 3: Migratie van bepaalde elementen) en van  
DIN 53160 (Bepaling van de kleurechtheid van gebruiksvoorwerpen) Deel 1 (Test met speekselsimulatiestof) en Deel 2 (Test met zweetsimulatiestof).  
De voor parket aanbevolen producten zijn tevens voorzien van DIBt-toelating. Bij gebruik van de materialen volgens de voorschriften zijn geen negatieve 
effecten voor mens, dier of milieu te verwachten. Voor details over de afzonderlijke producten verwijzen wij u naar de nieuwste technische informatiebladen.
Deze informatie kunt u inzien door middel van de betreffende QR-code of op onze website: www.hesse-lignal.de.
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Toepassingen
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mat 
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OIL

OB 5283x(GG)-
kleur

mat 
zijdeglanzend ✓ olie –

PROTECT-OIL OE 88-2 mat olie –
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HET HESSE-OLIEASSORTIMENT 

Overtollig  
product afnemen

Inschuren Rollen KwastenSpuiten Aanbrengen 
met doek

Vegen



4 www.hesse-lignal.de

NATURAL-SOLID-OIL GE 11254

Hesse NATURAL-SOLID-OIL GE 11254

is een menging van extreem oplosmiddel- en geurarme High Solid natuurolie met 
een uitstekende mechanische en chemische bestandheid. Voor een emissiearme 
oppervlakteafwerking van exclusieve houtoppervlakken binnenshuis bij normale 
tot hoge belasting. Eenvoudig te verwerken en sneldrogend door niet kenteken  
plichtige droogstoffen. Optioneel te verharden voor een nog snellere droging en 
een nog betere bestandheid. In 1 tot 2 lagen van elk 20 g/m2 opbrengen met spatel, 
roller of doek en aansluitend inschuren en overtollig product afnemen. Het sprei-
dend vermogen van NATURAL-SOLID-OIL is zo goed, dat het hout al met één laag 
van de geharde olie betrouwbaar is beschermd.

Toepassingsgebieden:
Universeel binnenshuis. Voor meubels- en parketoppervlakken, evenals traptreden  
binnenshuis met normale tot hoge belasting.

Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer:   GE 11254
Verpakkingsgrootte: 1 l, 2.5 l

GE 11254
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NATURAL-OIL OE 52832 / OE 52839

Hesse NATURAL-OIL OE 52832 / OE 52839

is een innovatieve menging van natuuroliën en alkydharsen die met natuurli-
jke oliën zijn gemodificeerd. Dankzij de milde oplosmiddelen en de speciale, niet   
kentekenplichtige droogstoffen is deze olie bijzonder sneldrogend. Vanwege de ex-
clusieve keuze van grondstoffen is het niet geclassificeerd volgens de huidige GHS/
CLP-verordening. Het accentueert de houten ondergrond en zorgt na droging voor 
een taaielastisch maar toch openporig en ademend oppervlak dat slijtvast is en goed 
bestand tegen huishoudchemicaliën.  De olie wordt in 1 tot 2 lagen van elk 20 g/m2  
aangebracht met een spatel, roller of doek en met een schuurvlies of soortgelijk 
materiaal ingeschuurd. Na een korte inwerktijd wordt het overtollige product van 
het oppervlak verwijderd. Optioneel te verharden.

Toepassingsgebieden:
Meubels- en parketoppervlakken, evenals traptreden binnenshuis met normale tot  
hoge belasting. De chemische en mechanische bestandheid is afhankelijk van het aantal 
aangebrachte olielagen.

Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer:   OE 52832 mat
 OE 52839 glanzend
Verpakkingsgrootte: 1 l, 2.5 l

OE 52832
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RESIN-OIL OE 82-(GG)

Hesse RESIN-OIL OE 82-(GG)

is een innovatieve menging van natuuroliën en alkydharsen die met natuurlijke 
oliën zijn gemodificeerd. Deze rolbare olie bevat niet kentekenplichtige droogstof-
fen en bijzonder milde oplosmiddelen. De olie accentueert de ondergrond en is 
ook  op grote oppervlakken eenvoudig te verwerken. Na droging ontstaat er een 
gelijkmatige, gematteerde beschermlaag op het hout die taaielastisch en slijtvast is. 
De beschermlaag heeft een bijzonder goede chemische en mechanische bestand-
heid.  Het materiaal kan optioneel worden verhard en in 1 tot 3 lagen van elk   
30 – 60 g/m2  met een roller of kwast worden aangebracht. Afhankelijk van  
het gewenste oppervlakte-effect, kan het voor olie kenmerkende inschuren  
en vervolgens  verwijderen van overtollig product achterwege worden gelaten.  
Optioneel te  verharden.

Toepassingsgebieden:
Grond- en deklaag voor woon- en commercieel gebied; voor hoger vullende lak  
oppervlakken met sterkere belasting. Ook voor trappen en leuningen, OSB-platen en 
kurkvloeren.

Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer:   
OE 82-4 zijdemat 
OE 82-7 zijdeglanzend
Verpakkingsgrootte: 1 l, 2.5 l

OE 82-GG
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SPEEDCARE-OIL OE 52872

Hesse SPEEDCARE-OIL OE 52872

Sneldrogende menging van natuuroliën in combinatie met alkydharsen die met na-
tuurolie zijn veredeld voor een gelijkmatig matte optiek, samen met een goede 
accentuering en transparantie. Speciale, niet kentekenplichtige droogstoffen zorgen 
voor een zeer snelle droging en de mogelijkheid van geforceerde droging. Hier-
door zijn de bewerkte oppervlakken al heel snel stapelbaar of geschikt voor verdere 
verwerking. De geurarme en aromaatvrije oplosmiddelen worden ook voor cos-
meticaproducten gebruikt. De olie onderscheidt zich door een uitstekende vloei, 
voortreffelijke porie benatting en aangename optiek en haptiek. Afhankelijk van 
de opbrenghoeveelheid kunnen opennervige en ademende of zeer vullende opper-
vlakken met zeer goede mechanische en chemische bestandheid worden gemaakt. 
De olie wordt in 2 of 3 lagen van elk ca. 80 – 120 g/m2 met een bekerpistool, roller 
of kwast aangebracht. Het gebruikelijke inschuren en afnemen van het overtollige 
product is niet nodig. Droogtijd per aangebrachte laag bij kamertemperatuur tot 
tussenschuurgang of lichte belasting van het oppervlak: ca. 1 h (bij 80 g/m2 en 
20° C). Het oppervlak kan na 4 tot 7 dagen volledig worden belast. Optioneel te 
verharden.

Toepassingsgebieden:
Grond- en deklaag, zowel voor openporige en ademende, als vullend gelakte opper-
vlakken met normale tot sterke belasting. Ook voor zowel trappen en leuningen als 
parket en andere zwaar belaste oppervlakken.

Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer:   OE 52872
Verpakkingsgrootte:  2.5 l, 25 l

OE 52872
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INVIPRO-OIL OE 52860

Hesse INVIPRO-OIL OE 52860

Dringt zeer goed door in het hout. Het openporige en ademende oppervlak ziet 
eruit alsof het onbehandeld is, maar toch is het antistatisch, slijtvast en wateraf-
stotend. Het oppervlak is dus niet alleen beter beschermd, maar ook duurzamer 
en beter te reinigen dan een oppervlak van ruw hout. Zo behouden oppervlak-
ken van echt hout langer hun typerende en exclusieve karakter. Een aromatenv-
rije, sneldrogende menging van natuuroliën en natuurlijke wassen, gecombineerd 
met alkydharsen die met natuuroliën zijn veredeld. Deze kobalt- en butanonoxim-
vrije olie bevat lichtbeschermingsmiddelen en beschermt aanmerkelijk langer tegen 
kleurveranderingen dan vergelijkbare oliën. De olie wordt in 1 tot 2 lagen van elk  
20 g/m2 aangebracht met een spatel, roller of doek en met een schuurvlies of soort-
gelijk materiaal ingeschuurd. Na een korte inwerktijd wordt het overtollige product 
van het oppervlak verwijderd. Optioneel te verharden.

Toepassingsgebieden:
In het hele woongebied als olie met natuurhouteffect op oppervlakken met normale tot 
gemiddelde belasting; hoofdzakelijk op heldere houtsoorten. Voor oppervlakken met 
sterkere belasting; in combinatie met andere oliën van Hesse.

Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer:   OE 52860
Verpakkingsgrootte: 1 l, 2.5 l

OE 52860
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COLOR-SOLID-OIL GB 1125X(GG)-(KLEUR)

Hesse COLOR-SOLID-OIL GB 1125x(GG)-(kleur)

Een gekleurde, extreem oplosmiddel- en geurarme natuurolie met een uitsteken-
de mechanische en chemische bestandheid. Voor een gekleurde oppervlakte-
vormgeving van exclusieve houtoppervlakken binnenshuis bij normale tot hoge 
belasting. Eenvoudig te verwerken en sneldrogend door niet kentekenplichtige 
droogstoffen. Optioneel te verharden voor een nog snellere droging en een nog 
betere bestandheid. Opbrengen in 1 tot 2 lagen van elk 20 g/m2 met spatel, 
roller of doek en aansluitend inschuren en overtollig product afnemen. Door ge-
kleurde oliën uit een serie te mengen en af te kleuren met OIL-COLOR-Mix 
concentraten kunt u een uitgebreid kleurenpalet maken - ook in bijbehorende 
menginstallaties.     
 
Toepassingsgebieden:
Meubels- en parketoppervlakken, evenals traptreden binnenshuis met normale tot 
hoge belasting. Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer: GB 1125x(GG)-)-(kleur)
Verpakkingsgrootte: 1 l, 2.5 l

GB 11252-010 vanille GB 11252-011 honey GB 11252-012 almond GB 11252-020 apricot GB 11252-070 modern grey

GB 11252-071 blue grey GB 11252-080 chestnut GB 11252-081 smokey oak GB 11252-090 white peach
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NATURAL-COLOR-OIL OB 5283X(GG)-(KLEUR)

Hesse NATURAL-COLOR-OIL OB 5283x(GG)-kleur

Een innovatieve menging van natuuroliën en alkydharsen die met natuurlijke oliën 
zijn gemodificeerd; bijgekleurd met hoogwaardige, lichtechte speciale pigmenten. 
Dankzij de milde oplosmiddelen en de niet kentekenplichtige droogstoffen is deze 
olie bijzonder sneldrogend. Geen GHS/CLP-classificatie vereist. De olie voldoet aan 
de eisen van EN 71-3 (11-2014) en is dus geschikt voor het bewerken van kinder-
speelgoed. Na droging ontstaat er een openporig en ademend oppervlak, schuur 
vast en goed bestand tegen huishoudchemicaliën. De olie wordt in 1 tot 2 lagen 
van elk 20 g/m2 met een spatel, roller of doek aangebracht en met een schuurvlies 
of soortgelijk materiaal ingeschuurd. Na een korte inwerktijd wordt het overtolli-
ge product van het oppervlak verwijderd. Optioneel te verharden. Door gekleurde 
oliën uit een serie te mengen en af te kleuren met OIL-COLOR-Mix concentraten 
kunt u een uitgebreid kleurenpalet maken - ook in bijbehorende menginstallaties.

Toepassingsgebieden:
Gekleurde vormgeving van meubels- en parketoppervlakken, evenals traptreden binnens-
huis met normale tot hoge belasting. 

Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer:   OB 52832-kleur mat
Verpakkingsgrootte: 1 l, 2.5 l

OB 52832-010 vanille OB 52832-011 honey OB 52832-012 almond OB 52832-020 apricot OB 52832-070 modern grey

OB 52832-071 blue grey OB 52832-080 chestnut OB 52832-081 smokey oak OB 52832-090 white peach
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OIL-COLOR-MIX OP

Hesse OIL-COLOR-MIX OP 

zijn kleurconcentraten voor het nuanceren van olieproducten van Hesse. Ze zijn 
lichtecht, vloeien goed uit en u kunt ze gemakkelijk doseren en inwerken. Bovendi-
en zijn ze onderling in elke verhouding mengbaar. Deze hoogwaardige, lichtechte 
pigmentpreparaten geven de olieproducten van Hesse hun exclusieve eigenschap-
pen wat betreft kleur en effect. Zo kunt u de duurzame, stemmige kleuren van 
natuurlijk hout met hun natuurlijke accentuering en speciale kleurdiepte creëren, 
maar ook heldere, bijna dekkende designkleuren. Het aantal afzonderlijke kleuren 
is vrijwel onbeperkt.

Toepassingsgebieden:
Voor afkleuring van olieproducten van Hesse. Toevoeghoeveelheid: max. 3 % bij  gekleurde 
 en max. 10 % bij kleurloze oliën.

Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer:   OP
Verpakkingsgrootte:  0.9 l

OP 101 Yellow / geel OP 300 Red / rood OP 400 Violet / paars OP 500 Blue / blauw OP 900 White / wit

OP 103 Oxide Yellow / 
oxidegeel

OP 306 Oxide Red / 
oxiderood

OP 405 Magenta / magenta OP 600 Green / groen OP 905 Black / zwart
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PROTECT-OIL OE 88-2

Hesse PROTECT-OIL OE 88-2

Is een innovatieve menging van een hoogwaardige parketolie met een met natuur-
lijke olie gemodificeerde alkydhars. Eenvoudig te verwerken en sneldrogend. Bevat 
niet kentekenplichtige droogstoffen. De olie droogt op tot een taaielastische, sterke 
en slijtvaste beschermlaag. Voor onderhoud, bescherming en reparatie van geoliede 
houtoppervlakken; biedt een langdurig beschermend effect. Afhankelijk van het 
soort en de aard van het te bewerken oppervlak brengt u de olie, doorgaans 1 laag 
van ca. 10 – 15 g/m2, aan met een doek of metalen spatel. Vervolgens licht inschu-
ren en het overtollige product afnemen.

Toepassingsgebieden:
Voor het onderhouden, repareren en opfrissen van geolied parket, houten vloeren,  
traptreden en andere geoliede houten oppervlakken die sterk worden belast.

Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer:   OE 88-2
Verpakkingsgrootte:  1 l

OE 88-2
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CURA-OIL GE 11066

Hesse CURA-OIL GE 11066

Zuivere, oplosmiddelvrije en gebruiksklare plantaardige olie. Bevat geen droogstof-
fen. Voor het diep impregneren en opfrissen van geoliede oppervlakken met open 
poriën. Een vettige onderhoudsolie die eenmalig dun wordt aangebracht op reeds 
geoliede oppervlakken met geringe belasting. De olie 1 x dun opbrengen, ca. 5 – 10 
g/m2, met een geschikte katoenen doek. Na een korte inwerktijd de overtollige olie 
met een droge doek opnemen en het oppervlak streepvrij droogwrijven.

Toepassingsgebieden:
Geoliede meubel- of andere decoratieve houten oppervlakken met geringe belasting. 
Vanwege de vettige eigenschap ongeschikt voor oppervlakken die vaak in contact komen  
met textiel (binnenkant kledingkast, enz.)

Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer:  GE 11066
Verpakkingsgrootte:  1 l

GE 11066
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PROTECT-CLEANER PR 90

Hesse PROTECT-CLEANER PR 90

Geconcentreerd reinigings- en onderhoudsmiddel op basis van pH-neutrale en 
biologisch afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen. Bij geringe vervuiling: Meng-
verhouding reiniger met water 1:100 (100 ml op 10 l water). Intensieve reini-
ging/onderhoud: hoge dosis tot max. 1:10 (100 ml op 1 l water). Het reinigings-  
en onderhoudsmiddel aanbrengen met een vochtige doek of dweil. Het bewerkte 
oppervlak heeft geen nabehandeling nodig. Na het drogen is het oppervlak direct 
belastbaar.

Toepassingsgebieden:
Voor parket- en houten vloeren, laminaat, pvc, tegels en kunststof oppervlakken. 
Ook geschikt voor reiniging en onderhoud van meubeloppervlakken. Niet geschikt 
voor spiegels of marmer en ook niet voor oppervlakken die zijn voorzien van een 
antislip behandeling!

Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer:   PR 90
Verpakkingsgrootte: 1 l
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ANTISLIP CLEANER PR 93

Hesse ANTISLIP CLEANER PR 93

Geconcentreerd reinigings- en onderhoudsmiddel op basis van pH-neutrale en bio-
logisch afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen. Met slipweerstand voor het op-
pervlak. Bij geringe vervuiling: Mengverhouding reiniger met water 1:100 (100 ml 
op 10 l water). Intensieve reiniging/onderhoud: hoge dosis tot max. 1:10 (100 ml 
op 1 l water). Het reinigings- en onderhoudsmiddel aanbrengen met een vochtige 
doek of dweil. Het bewerkte oppervlak heeft geen nabehandeling nodig. Na het 
drogen is het oppervlak direct belastbaar.

Toepassingsgebieden:
Traptreden, parket- en houten vloeren, evenals andere oppervlakken met een slipwe-
rende behandeling. Laminaat, pvc, tegels en kunststof oppervlakken. Niet geschikt voor 
spiegels en marmer.

Bestelaanwijzingen  

Bestelnummer:   PR 93
Verpakkingsgrootte:  1 l
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Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
59075 Hamm – Duitsland

Tel.: + 49 2381 96300
Fax: + 49 2381 963849

E-mail: info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.de
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Uitgeverij: Hesse GmbH & Co. KG

Speciale aanwijzingen:
Onze productaanwijzingen en gebruikstechnische aanbevelingen zijn bedoeld als onder-
steuning voor professionele gebruikers en moeten een hulpmiddel zijn. Bij het gebruik van 
onze producten in afzonderlijke gevallen moeten alle omstandigheden zorgvuldig wor-
den gecontroleerd. Onze vakkundige adviseurs ondersteunen u graag met onze ervarin-
gen. Om druktechnische redenen kunnen de kleuren op afgebeelde monsters en foto‘s  
afwijken van de originele kleur.

Onze producten worden gemaakt volgens de nieuwste wetenschappelijke en praktijkin-
zichten. Nieuwe inzichten leiden tot technische veranderingen die kunnen afwijken van 
deze beschrijving.

De vermelde waarden zijn geen specificaties, maar typische productgegevens. De meest 
actuele versie vindt u op het internet onder www.hesse-lignal.de. Natuurlijk kunt u ook 
navraag doen bij uw Hesse-adviseur.

www.hesse-lignal.de


