De COOL-familie
Uw onverslaanbare
HYDRO lak trio!

Hesse Lignal
inspiring you

COOL-FILL
COOL-COLOR
COOL-TOP

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.).

COOL-FILL

- hoge vulkracht
- thixotroop

COOL-COLOR

- goede dekkracht
- Te gebruiken
als glaslak
		 (3 % HDR 5002)

COOL-TOP
- universeel toepasbaar
- handcrème en
		zweetbestendig
- uitmuntende
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Uw onverslaanbare COOL-familie!

COOL-FILL

COOL-COLOR

COOL-TOP

De verwerking van COOL-FILL is zo gebruikersvriendelijk, dat het product uitstekend
geschikt is als „introductie in de waterlakwereld“. Door het hoogvullend vermogen,
de goede stand (ook op verticale panelen)
en de goede schuurbaarheid is dit een ideale vuller voor een hoogwaardige, geslotenporige opbouw. Ongeacht of u de vuller
aflakt met COOL-COLOR (bij voorkeur) of
met een CN- of PUR-lak. De combinatie
van COOL-FILL en COOL-COLOR is moeilijk
ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1 en
bovendien geschikt voor duurzame bouwprojecten (bv. Dubai green building).

Hoge dekkracht, goede krasbestendigheid
en een bijzonder fraaie oppervlaktestructuur, gepaard met een VOS-gehalte < 3 %.
Dit zijn slechts enkele eigenschappen van
COOL-COLOR. U kunt de lak overal in de
interieurbouw gebruiken voor het gronden
en aflakken, met inbegrip van trappen en
deuren. Na toevoeging van HYDRO Vernetter is hij ook geschikt voor het lakken van
decoratieve glasplaten.

Ideaal hierbij is de kleurloze grond- en
aflak COOL-TOP. De zeer goede chemische
en mechanische bestendigheid, in combinatie met de eenvoudige verwerkingseigenschappen en de goede schuurbaarheid
maakt, ook voor fervente PUR-lakgebruikers, de overstap naar waterlak gemakkelijker. Waterlak bevat immers <3 % VOS,
is moeilijk ontvlambaar en kan overal in
de interieurbouw worden gebruikt. Ook
geschikt voor kraakvrije trappenlakken,
duurzame bouwprojecten of het lakken
van kinderspeelgoed en kindermeubels,
op basis van tests volgens DIN EN 71-3 en
DIN 53160-1 /-2.

COOL-FILL
Bestelnummer:
Verpakking:

COOL-COLOR
Bestelnummer:
Verpakking:

COOL-TOP

HP 6645-9343
7 kg, 25 kg

HB 65285-kleur
1 l, 5 l, 25 l

Bestelnummer

Glanzend

mat 		 HE 65092		08-12/125 μm
mat 		 HE 65093		13-17/125 μm
halfglanzend HE 65094		18-23/125 μm
halfglanzend HE 65096		30-39/125 μm
zijdeglans 		 HE 65097		40-59/125 μm
Verpakking: 5 l, 25 l
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