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Lakken en beitsen voor hout, houtmateriaal, glas, 
kunststof en metaal voor handwerk en industrie
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De missie



DP 4755-9343  

DP 4755-9005  

DP 4755-9343  

DP 4755-9005  3
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Het assortiment

Kwaliteit door techniek



WEISS   7kg, 25 kg

SCHWARZ  7kg, 25 kg

WEISS   7kg, 25 kg

SCHWARZ  7kg, 25 kg4

Meubeloppervlakken volgens DIN 68861

-

-

-

-

Cytotoxiciteitstest

-

Antimicrobieel werkende coatings

-

Test van de PVC-bestendigheid

-

 

Veiligheid van speelgoed

-

-

-

Bepaling van de kleurechtheid van gebruiksvoorwerpen  
volgens DIN 53160

-
-

-

-
-

-
-
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Bepaling van de afgifte van formaldehyde 

-

Eisen aan voorwerpen die in aanraking komen met levensmiddelen
-
-

-

-

Bepaling van de restemissie aan VOS

-

-

-

-
-

-

-

Test van het brandgedrag van gelakte 

-

-
-

-

-

Preventieve brandbescherming in spoorwegvoertuigen  

 

* Door verschillende testmethoden en verschillende materiaalcombinaties 
 

* 
onderaan.

* 
onderaan.
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FANTASTIC-FILL is een zeer hoogvullende PUR isoleer-
vuller met een opmerkelijke stabiliteit van het oppervlak,
wat de schuureigenschappen optimaliseert en verkort.
Bovendien vereenvoudigt de verwerkvriendelijke thixo-
tropie de applicatie op randen en loodrechte bouwele-
menten, zonder de vloei op horizontale oppervlakken ne-
gatief te beïnvloeden. Al na een korte droogtijd kan een
met FANTASTIC-FILL gevuld oppervlak aan de achterzij-
de worden gelakt en probleemloos in de stangendroger
worden opgeslagen. FANTASTIC-FIll is speciaal ontwik-
keld voor een procesgerichte, poederige schuurgang met
de hand of de machine.
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HYDRO-PUR LAK KLEURLOOS

Hesse HYDRO-PUR MATO HDU 54200
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5086

Deze lichtechte HYDRO-PUR MATO aflak onderscheidt
zich door zijn elegante en gelijkmatig stompmatte opper-
vlak, in combinatie met een uitstekende krasbestendig-
heid. De geproduceerde oppervlakken beschikken over
een uitstekende bestandheid tegen chemische en me-
chanische belasting. Vooral de soft-touch haptiek maakt
dit innovatieve 2K-HYDRO-systeem tot de eerste keuze
wanneer het gaat om bestendige en hoogwaardige op-
pervlakken. Mocht er ondanks het zeer bestendige op-
pervlak een vervorming van het lakoppervlak ontstaan
door stoot-, slag- of krasbelasting, dan kan dit eenvou-
dig worden hersteld door het af te vegen met een natte
doek.

› Stompmatte oppervlakteoptiek
› Softfeeling uitstekende krasbestendigheid “self-

healing-effect”

Toepassingsgebieden

Als hoogwaardige, stompmatte en bestendige aflak op geschikte
grondlagen en systeemlakken in de hele meubel en interieurbouw;
voor kleurloze, gebeitste of kleurlakoppervlakken. Ook geschikt
voor het lakken van mechanisch sterk belaste oppervlakken.

Doelgroepen

Interieurbouw, Meubels, Speciale toepassingen, Deuren

Bestelaanwijzingen

Bestelnummer Glansgraad Verpakkingsgrootte

HDU 54200 stompmat 1 l, 5 l, 25 l



HYDRO-PUR LAK KLEURLOOS

Hesse HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(glansgraad)
Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 HYDRO Verharder HDR 5091

Tweecomponenten HYDRO-PUR Acrylaat-Systeemlak
met uitstekende mechanische en chemische bestendig-
heid. De goede accentuering en de briljante glans, samen
met de zeer goede bestandheid tegen crème en transpi-
ratie, maken dit systeem tot een hoogwaardige opper-
vlakbescherming voor de hele interieurbouw. Vanwege
het bijzondere recept is deze lak ook geschikt voor een
kraakvrije coating op houten trappen. Het lakmateriaal
is voorzien van het IMO-certificaat (moeilijk ontvlamba-
re lak voor zeeschepen) en dus geschikt voor het lakken
van scheepsinterieurs. Vrij van methylpyrrolidon en fta-
laatweekmakers en dus ook geschikt voor het lakken van
kinderspeelgoed. Bovendien moeilijk ontvlambaar en ge-
certificeerd volgens DIN EN 13501-1 en DIN 4102 B1.

› goede accentuering van de houten ondergrond
› kraakvrije traplak

Toepassingsgebieden

In de volledige interieurafwerking, inclusief keuken en badkamer
als ook de interieurlak van het schip. Ook voor inhoudsstofrijke
houtsoorten (bijvoorbeeld essen, eiken, grenen, enz.) en voor trap-
pen en leuningen. Ook inzetbaar op gebleekte oppervlakken (vol-
doende gedroogd).

Doelgroepen

Interieurbouw, Keuken en badkamer, Meubels, Scheepsinterieur-
bouw, Deuren, Trappen, Speciale toepassingen

Bestelaanwijzingen

Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Glansgraad Verpakkingsgrootte

HDE 54002 8 - 12 mat 5 l, 25 l

HDE 54004 18 - 23 zijdemat 5 l, 25 l
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De 1K isoleervuller is thixotroop ingesteld en hoogvul-
lend. De vuller is dus ideaal als vulgrond voor gesloten-
porige laksystemen en heeft een goede stand op verti-
cale panelen. De isoleervuller op waterbasis is machinaal
schuurbaar en behalve met HYDRO-kleurlakken ook
overschilderbaar met NC- of PUR-kleurlakken. 
HYDRO PRO COLOR HP 6645-9343 is in combinatie 
met HB 65285-(kleur) geclassificeerd als moeilijk 
ontvlambaar volgens DIN 4102 B1, voorzien van het 
“Dubai Green Building” certificaat en geclassificeerd 
volgens DIN EN 13501-1.
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GB 11252-Kleur 1 l, 2,5 l, 25 l

Colorbox omvat 21 trendy standaard 
voor u geselecteerde olietinten
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Hesse COLOR READER

Hesse COLOR READER
De slimme colorimeter voor in de broekzak

Iedereen kent de situatie uit het dagelijks leven: tijdens het 
gesprek met de klant kunnen de kleuren worden uitgezocht 
aan de hand van een kleurenkaart. Zo wil de klant bijvoorbeeld 
een element in de kleur van zijn vloerbedekking hebben. 
Het probleem hierbij is om uit talloze kleurenwaaiers de
juiste kleur te vinden. Als nieuwe ontwikkelingen bij de 
oppervlakkenspecialist Hesse is er nu een slimme kleurzoeker: 
de Hesse COLOR READER. Deze past in elke handtas of 
broekzak. Het apparaat meet het gewenste monster en stuurt 
de gegevens via bluetooth door naar uw smartphone (apple of 
android). In de app wordt nu de Hesse-databank doorzocht, 
waarin momenteel ca. 5000 kleuren staan. De best passende 
kleuren worden samen met het Hesse artikelnummer 
weergegeven op de mobiele telefoon. De app beschikt ook 
over een timeline-functie en de mogelijkheid om een 
mappenstructuur aan te leggen.

Kleur vinden binnen 1 seconde
Tijdsbesparing van meer dan 90 % ten opzichte
van het traditionele zoeken van de kleur met
een kleurenkaart
Databank met ca. 5000 kleuren van RAL Classic,
RAL Design, NCS S

Hesse ColorWriter
De Hesse ColorReader is een slim kleurzoekapparaat dat 
in elke tas of broekzak past. Het apparaat meet binnen 
één seconde het gewenste monster. Dit betekent een 
tijdsbesparing van meer dan 90 % ten opzichte van de 
traditionele manier om de kleur te zoeken met een 
kleurenkaart. Daarna worden de meetgegevens via 
Bluetooth naar een Apple- of Android-smartphone 
verzonden. De app doorzoekt vervolgens de Hesse-
databank en de best passende kleuren worden compleet 
met het Hesse artikelnummer weergegeven op de 
mobiele telefoon. De kleurgegevens bevinden zich in de 
Hesse-cloud en bestaan momenteel uit ca. 5000 kleuren 
van RAL Classic, RAL Design, NCS S. De app beschikt 
ook over een timeline-functie en de mogelijkheid om 
een mappenstructuur aan te leggen.

Meer informatie op de 
Hesse internetsite: 
www.hesse-lignal.de > 
News  Alternatief of direct 
via deze QR-Code: 
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Paint Express Color Center

DE LOKALE LAKFABRIEK

Heeft u een competente partner nodig op het ge-
bied van lakken voor een individuele kleurafwerking
in de meubel- en interieurbouw? Een partner die
creatief advies geeft, kleuren bepaalt, professionele
nuances aanbrengt en snel levert? Met 20.000 recepturen 
heeft uw Paint Express Color Center een vrijwel onbe-
grensde keuze aan ingestelde kleuren van de meest 
uiteenlopende kleurenkaarten voor u klaar staan! 
Hier kunt u de gewenste kleur volgens uw eigen 
voorschriften laten maken!

Bij het mengen van verf gaat het naast snelheid 
en precisie ook om eenvoudige bediening. 
Met al deze factoren is rekening gehouden bij 
onze menginstallaties en mengconfiguraties.
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Paint Express Colorimetry

-
kleuren en lazuren met een kleurenmeter kunnen 

-

-

kleurenmeter kunt u ook 

Paint Express Stain Mix

-

-

Hiervoor gaat u naar uw lokale lakfabriek:

· Hardhoutbeits 
 

 
 

 
· Hydro-rustieke beits 

 

-

 
 

 
 

Hiervoor gaat u naar uw lokale lakfabriek:

 
 

 
 

 
 

 
 

 

En met de pasta-menginstallatie  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

DE LOKALE LAKFABRIEK
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Disclaimer

Onze technische informatie wordt constant aangepast aan de nieuwste stand van de techniek 
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Hesse Benelux NV
Venecoweg 6
9810 Nazareth
België
Tel: +329 2810640
E-Mail: benelux@hesse-lignal.com
www.hesse-lignal.com


