
 

 

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

Kwaliteit door techniek
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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.

5



6

DP 4755-9343  WIT  7kg, 25 kg

DP 4755-9005  ZWART  7kg, 25 kg
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Bestelaanwijzingen

Bestelnummer Glansgraad Verpakkingsgrootte

DB 48885-kleur silk matt 1 l, 5 l, 25 l
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FANTASTIC-CLEAR kan overal in de winkel-/interieurbouw 
worden toegepast, met inbegrip van keukens en badkamers. 
De verharding kan per object of proces worden aangepast. 
This reference comes from the Deze verwijzing komt uit een 
TDS.

FANTASTIC-CLEAR is ideaal afgestemd als aflak in 
een gekleurde totaalopbouw met FANTASTIC-FILL en 
FANTASTIC-FILL en FANTASTIC-COLOR.
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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
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Voor parket- en meubelcoating: oppervlakbehandeling van hout-
soorten in het interieur, zoals woon- en slaapkamer, kindermeu-
bels en lambriseringen. Geschikt voor het lakken van kinderspeel-
goed.



STAIN CARDS

14

GB 11252-010 vanille

GB 11252-070 modern grey

GB 11252-090 white peach

GB 11252-011 honey

GB 11252-071 blue grey

GB 11252-012 almond

GB 11252-080 chestnut

GB 11252-020 apricot

GB 11252-081 smokey oak

Kleuren Hesse COLOR-SOLID-OIL

 
 

De hier weergegeven beitsmonsters zijn niet-bindend en dienen
slechts ter indicatie. De kleur van een gebeitst voorwerp is afhankelijk
van meerdere factoren: de soort en hoedanigheid van het hout,
het schuurwerk, de individuele werkwijze van degene die de beits
aanbrengt en de lakopbouw.
Maak altijd eerst een proefstuk. Als u eerst een proefstuk van
hetzelfde hout en met dezelfde houtschuurgang beitst in het aantal
gewenste lagen, dan ziet u hoe de kleur eruit komt te zien.

Toepassingsgebieden:   
Meubels- en parketoppervlakken, evenals traptreden binnenshuis 
met normale tot hoge belasting.   

sneldrogende natuurolie
oplosmiddelarm, vandaar 
aangenaam ruikend
goede chemische bestandheid
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GB 11252-kleur 1 l, 2,5 l, 25 l
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WN 20101

WN 20106

WNS 20202

WN 20102

WN 20107

WNS 20203

WN 20103

WN 20108

WNS 20204

WN 20104

WN 20109

WNS 20205

WN 20105

WNS 20201

WNS 20206

BEITSKAARTEN

Kleuren PICEA op naaldhout
Hydrobeits WN/WNS *(kleur)

slechts ter indicatie. De kleur van een gebeitst voorwerp is afhanke

aanbrengt en de lakopbouw.

hetzelfde hout en met dezelfde houtschuurgang beitst in het aantal 

Zeer nadrukkelijk positiefeffect
WN-kleuren universeel inzetbaar
Eenvoudige verwerking
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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 oppervlakkenspeci-
alist 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 bluetoo-
th door naar uw smartphone (apple of android). 

› Kleur vinden binnen 1 seconde
› Tijdsbesparing van meer dan 90 % ten 
 opzichte van de traditionele zoekfunctie met 
› kleurenkaarten uit de databank met ca. 5000 kleuren 
 van RAL Classic, RAL Design, NCS S

SPECIFICATIES Beschrijving

Meettechnologie:  Geometrie 45°/0°; lichtbron LED, 
 lichtbron/waarnemer D65/10

Gewicht:  61,5 g (2,2 oz.)

Afmetingen:  Lengte/Diameter: 30,22 mm x 108,8 mm

Leveringsomvang:  COLOR READER met display voor de weergave van resultaten,
 draagtas, micro USB-kabel, kalibratietegel

Batterij:  Oplaadbare lithium-polymeer-batterij, > 500 metingen/oplaadtijd ca. 1 uur

Bestelnummer:  XDCCR

Functies van de app:  - Weergave van de 3 beste kleuren
 - Historie van alle metingen
 - Weergave van kleurwaarden
 - Aanmaken van mappen voor metingen

In de app wordt nu de Hesse-databank doorzocht, 
waarin momenteel ca. 5000 kleuren staan. De best 
passende kleuren worden samen met het Hesse artikel-
nummer weergegeven op de mobiele telefoon. De app 
beschikt ook over een timeline-functie en de mogelijk-
heid om een mappenstructuur aan te leggen.
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Hesse CONCRETE EFFECT

Hesse Betoneffect

Dit oppervlakeffect geeft een betonoptiek bij een lak- of spatelprocedure. Bij de oorspronkelijke 
werkwijze ontstaat het effect zonder toevoeging van cementpoeder. Het is ook een voordeel dat 
dit effect mogelijk is op vrijwel elk substraat, waarop HYDRO-PUR Pigmentvuller kan worden 
gebruikt. Afhankelijk van de gekozen werkwijze komt de optiek zeer dicht in de buurt van echt 
beton. Het werk om dit effect te verkrijgen is vele malen geringer dan het maken van een echt 
betonoppervlak. U kunt snel en eenvoudig werken met standaardproducten van Hesse en het 
resultaat is al na korte tijd zichtbaar. Bovendien is het effect op creatieve wijze aan te passen. Zo 
krijgt elk oppervlak een hoogwaardig, innovatief en uniek voorkomen.

› Bruikbaar op vrijwel alle substraten
› Te gebruiken met standaard artikelen

Bestelaanwijzingen
 Bestelnummer  

Hesse HYDRO-PUR Pigmentvuller  HDP 5640-9343 
 HDP 5641-9343

Strijkmiddel  HZ 71

Hesse Kleurbeits  BC 85-22881

Optioneel: Hesse Kleurconcentraat  HF G1651
 Plamuurmes/troffel of ander gereedschap
 Optioneel: Cementpoeder (voor speciale effecten)

Hesse HYDRO-PUR PRIMO  HDE 54002

Hesse HYDRO-PUR Natuurhouteffect  HDE 54500-0001

Toepassingsgebieden: Doelgroepen: 
   
In de hele interieurbouw en voor meubelafwerking Meubels, interieurbouw, speciale toepassingen, deuren
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Hesse RUST EFFECT

Hesse Rust effect

Met deze werkwijze kunt u met HYDRO materialen een 
roestend metaaloppervlak imiteren. U heeft geen metaalpoe-
der nodig. Het effect wordt beïnvloed door de werkwijze en is 
uitvoerbaar op alle substraten die geschikt zijn voor HYDRO 
pigmentvullers of HYDRO kleurlakken. De optiek is variabel 
volgens de verschillende creatieve werkwijzen. Zo krijgt elk 
oppervlak een hoogwaardig, innovatief en uniek voorkomen.

› Effect zonder metaalpoeder
› Bruikbaar op vrijwel alle substraten

Bestelaanwijzingen
 Bestelnummer  

HYDRO Pigmentvuller:
bv. Hesse HYDRO Isoleervuller  HP 6645-9343

Hesse HYDRO-PUR Pigmentvuller  HDP 5640-9343

HYDRO Kleurconcentraat “Basis”  HF 21418

HYDRO Kleurconcentraat „Roest“  HF 8008 (optioneel: afzonderlijke HFM kleurconcentraten)

HYDRO Plamuuradditief  HZ 74

Effectbooster  HZ 76 (optioneel)

HYDRO-PUR Natuurhouteffect  HDE 54500-0001

HYDRO-PUR PRIMO  HDE 54000,
 Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met Verharder DR 5091
 Mohairroller of kortvezelige lamsvelroller (geschikt voor HYDRO lakken)

Toepassingsgebieden:  Doelgroepen:    
Hoogwaardige meubel- en interieurbouw,  Interieurbouw, meubels, speciale toepassingen, deuren
stand- en winkelbouw, keuken- en badkamermeubels. 
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Disclaimer

Onze technische informatie wordt constant aangepast aan de nieuwste stand van de techniek 

Bestelaanwijzingen

Bestelnummer Glansgraad Verpakkingsgrootte

DB 48885-kleur silk matt 1 l, 5 l, 25 l



Hesse Benelux NV
Venecoweg 6
9810 Nazareth
België
Tel: +329 2810640
E-Mail: center@hesse.be
www.hesse-lignal.com

Bestelaanwijzingen

Bestelnummer Glansgraad Verpakkingsgrootte

DB 48885-kleur silk matt 1 l, 5 l, 25 l
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