FANTASTIC-COLOR

Fantastische kleurwerelden –
betover uw klanten

Per procesgang kan tot wel 60% meer materiaal op staande
panelen worden aangebracht dan bij vergelijkbare kleurlakken.
Dit bespaart werk en tijd, omdat het gewenste resultaat sneller wordt bereikt. In combinatie met de 40% hogere dekkracht en een ongeveer 25% hoger vastestof-gehalte dan UNA
COLOR wordt ook bij moeilijke kleuren met weinig inspanning
een lakoppervlak bereikt dat de zintuigen weten te betoveren.
Je ziet, voelt en hoort* het verschil.
*Meubeloppervlakken zijn niet alleen een lust voor het oog, maar ook voor het gevoel. Als je
handen zacht over de meubeloppervlakken strijken, voelt dat niet alleen goed aan, maar hoor
je ook een zachte ruis dat een sterke indruk van kwaliteit achterlaat, ook al is dat onbewust.
FANTASTIC-COLOR creëert een perfecte balans tussen de zintuigen.

COAT I N G S

> een directe toepassing
op MDF-kanten is mogelijk.
zonder gebruik van
speciale isoleringen
en Pigmentvuller kwaliteiten
> laktussenschuren is al na
2 h / 20 °C mogelijk,
waardoor de productiviteit
hoog ligt
> goede ringvastheid
waardoor in veel gevallen
de transparante aﬂaklaag
kan vervallen
> IMO-gecertiﬁceerd
www.hesse-lignal.de

FANTASTIC-COLOR

Uitstekende dekkracht in slechts een procesgang

Productbeschrijving:
Hesse FANTASTIC-COLOR is een gepigmenteerde, lichtechte en zeer evenwichtige tweecomponenten PUR acrylharslak
met een indrukwekkende dekkracht en snelle droging. Het product kenmerkt zich door zijn uitstekende stand op verticale
panelen, samen met een uitmuntende vloei op horizontale panelen. Na droging wordt een goede ring- en krasbestendigheid
bereikt. Hesse FANTASTIC-COLOR is geschikt voor het aflakken in vrijwel alle kleuren en is daarmee de aangewezen
kleurlak voor veeleisende, hoogwaardige, in kleur gelakte oppervlakken met een indrukwekkende haptiek. Bovendien
kan FANTASTIC-COLOR direct worden aangebracht op geschuurde, ruwe MDF-kanten en panelen, waardoor het toepassingsgebied nog groter is.

Toepassingsgebieden:
In de volledige interieurbouw, inclusief zwaarbelaste gebieden zoals de keuken en de badkamer. Uitstekend geschikt
als kleurlak voor MDF-structuren en lakdraagfolies. Niet geschikt voor toepassingen waarvoor de EU-richtlijn 2004/42/EG
(Decopaint) geldt.

Directcoating met
kleurlak, van
gefolieerd MDF
met ruwe kanten

Klassieke kleurlakopbouw op ruw MDF
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Extra matte en
zeer krasbestendige
kleurlakopbouw op
gefolieerd MDF met
ruwe kanten

Hoogglanzend en
zeer krasbestendige
opbouw op gefolieerd
MDF met ruwe kanten

UNA-PUR

NANO-TOP

ADAMANT
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*alternatief:
Hesse isoleervuller

www.hesse-lignal.de

Klassieke kleurlakopbouw op gefolieerd
MDF met ruwe kanten
en een absolute
ringvastheid

*alternatief:
Hesse isoleervuller
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FANTASTIC-COLOR

De belangrijkste producteigenschappen zijn hier in directe vergelijking met de
concurrentie* weergegeven.
Dekkracht
Opbrenghoeveelheid onder laboratoriumomstandigheden met elk 100 µ Hesse
FANTASTIC-COLOR met een dekking
van 97,6 % in vergelijking met de concurrent met 94,4 %.
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Concurrent

Staande panelen
Afloopgedrag van een met een rakel
aangebrachte laklaag onder standaardcondities van 75 µ tot 300 µ

ringvastheid
Ringvastheid beoordeelt de metaalafgifte
op witte of pastelkleurige oppervlakken.

Droging
Vlotte tussendroging van twee uur bij
FANTASTIC-COLOR kleurlaklagen.

*De letters staan voor een interne identificatie uit een vergelijking met meerdere producten van concurrenten die Hesse-Lignal heeft
onderzocht voor de ontwikkeling van FANTASTIC-COLOR. De ontwikkeling zelf is gebaseerd op een enquête van enkele honderden
meubelmakers/interieurbouwers.

www.hesse-lignal.de

Hesse mengsysteem
Paint Express – De
lakfabriek ter plaatse

COAT I N G S

X-smart
voor menglakken op waterbasis

Uw Hesse-Lignal dealer:

www.hesse-lignal.de

HA 450 voor menglakken op
basis van oplosmiddelen of water

> Snel en eenvoudig te reproduceren
> Verschillende mengconcepten:
van handmatig tot automatisch
> Snel en zeer veelzijdig
> Productie van beitsen, kleurlakken, effectlakken, gekleurde oliën
> Voor hydro- en
oplosmiddelsystemen
> Voor hout, glas, kunststof, metaal
> Eigen recept-software
Paint Express 3.0
> Meer dan 10.000 recepten van
kleuren uit de gangbare kleurenwaaiers

Ordernummer: XPFCN I stand: juli 2016

Met het Hesse mengsysteem kunnen kleuren in
verschillende lak- of beits- kwaliteiten worden
gemengd. Ideaal voor gebruikers die regelmatig
van kleur wisselen.

