
Milieubewust en  
duurzaam. Gewoon cool.

Hesse Lignal
inspiring you

Voldoe met de COOL-familie aan al je eisen voor interieurbouw.

•  1K Hydrolaksysteem met  
goede chemische en  
mechanische bestandheid

• geschikt voor duurzame  
 bouwprojecten
• geen geuroverlast
•  door lage VOS-gehalte een  

hoge duurzaamheidsfactor



Je COOL-familiekwartet
De COOL-familie is een eencomponenten-waterlaksysteem. Deze bestaat uit 
de vuller COOL-FILL, de kleurlak COOL-COLOR, de kleurloze grond- en aflak 
COOL-TOP en het Natuurhouteffect COOL-NATURA. 

Met de COOL-familie voldoe je aan de eisen voor de meeste oppervlakken  
in de hoogwaardige interieurbouw. En dit ook nog emissiearm, moeilijk  
ontvlambaar en duurzaam. Want de producten voldoen aan de eisen van het 
Duitse milieukeurmerk „Blaue Engel“ en aan de criteria voor kwaliteitsniveau 
4 van de DGNB (Duitse bond voor duurzaam bouwen). Er bestaat dus geen 
enkele belemmering voor het gebruik ervan bij duurzame bouwprojecten  
(bv. LEED, DGNB, BNB etc.).



Jouw onverslaanbare COOL-familie!
COOL-FILL 

COOL-FILL een optimale keuze als vuller op de meest 
uiteenlopende houtsoorten, lakdraagfolies en MDF,  
ook MDF-randen. 

• sneldrogend 
• snel en zeer goed schuurbaar
• overlakbaar met alle gangbare laksystemen

COOL-FILL 
Bestelnummer:    HP 6645-9343
Verpakkingsgrootte:  7 kg, 25 kg 

COOL-COLOR

COOL-COLOR staat voor hoge dekkracht,  
goede krasbestendigheid en een bijzonder  
fraaie oppervlaktestructuur.

• voor gronden en aflakken 
•  na toevoeging van vernetter ook geschikt  

voor het lakken van decoratief glas
• VOC-gehalte: < 3 % 

COOL-COLOR  
Bestelnummer:   HB 65285-kleur
Verpakkingsgrootte: 1 l, 5 l,  25 l 

COOL-TOP

COOL-TOP heeft een breed toepassingsgebied 
en is geschikt voor gronden en aflakken van opennerf 
tot volgelakte opbouwen.

• zeer goede chemische en mechanische bestandheid
•  bijzonder goede anfeuerung en  

helderheid/transparantie
• goed schuurbaar
• VOC-gehalte < 3%

COOL-TOP 
Bestelnummer:   Glansgraad
mat	 HE	65092	 08-12/125	μm	
mat	 HE	65093		 13-17/125	μm
zijdemat	 HE	65094	 18-23/125	μm
zijdemat	 HE	65096	 30-39/125	μm
zijdeglanzend		 HE	65097	 40-59/125	μm
Verpakkingsgrootte:  5 l,  25 l 

COOL-NATURA

De met COOL-NATURA behandelde oppervlakken  
overtuigen door een warme, natuurlijk haptiek van  
natuurhout. Het hout wordt beschermd, maar ziet er 
toch onbehandeld uit. 

• voor oppervlakken in natuurhouteffect
•  het oppervlak is beschermd, maar ziet eruit alsof het 

niet is behandeld, en dat vanuit elke gezichtshoek!
• krasbestendig met een goede bestandheid
• VOC-gehalte: < 3 %  

COOL-NATURA 
Bestelnummer:   HE 64500
Verpakkingsgrootte:  5l, 25l 



Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
www.hesse-lignal.com
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Inspireer je klanten met het  
oppervlakeffect van de COOL-familie:
bestel nu gratis je originele monster  
in indrukwekkend A4-formaat


