Olieassortiment

Voor een natuurlijke en duurzame oppervlakbehandeling

Hesse Lignal
inspiring you

inspiring you

Het complete
olieassortiment
voor duurzame
bescherming en het
beste onderhoud.
Voor behoud van het
natuurlijke en individuele houtkarakter.

Effectief – Bestendig – Duurzaam

onbehandeld hout

geolied hout

Panelen beschermd door:
2 x gespateld en gepad bv. met
NATURAL-SOLID-OIL GE 11254

De beschermfunctie is in veel gevallen vergelijkbaar met die van een lakoppervlak. Hier ziet u het resultaat
van onze interne laboratoriumtests. Wij lieten rode bietensap, water, koffie en olijfolie steeds drie uur
inwerken.

Geoliede oppervlakken zijn ...
■

bestendiger en bieden bescherming tegen vervuiling en vochtinwerking.

■

eenvoudiger te reinigen dan ruwe houtoppervlakken.

■

door hun accentuatie voorzien van de structuur en het kleurenspel van edelhout.

■ e
 en

garantie voor het hout typische kleurenspel en het natuurlijke en exclusieve uiterlijk en
gevoel van hout. U beschermt de natuurlijke kleuren.

■ m
 eestal

opennervig en maken zo de uitwisseling van vocht tussen hout en kamer mogelijk.
Het hout kan ademen. Dit heeft een positieve invloed op het binnenklimaat.

■ i n

de meeste gevallen gedeeltelijk bij te werken, herstellen en bieden dus een voordeel
ten opzichte van gelakte panelen.

Alle vermelde producten voldoen aan de eisen van Decopaint en bevatten geen biociden, kobalthoudende droogmiddelen/siccatieven of etiketteringsplichtige anti-velmiddellen (oximen). De meeste oliën hebben geen etiketteringsplicht en voldoen aan de eisen
van EN 71-3 (Veiligheid van speelgoed) en DIN 53160 deel 1 en 2 (speeksel- en zweetbestandheid). De gedroogde olieoppervlakken
zijn onschadelijk voor mens, dier en milieu.
Ze worden dan ook wereldwijd met succes zowel industrieel als ambachtelijk gebruikt voor exclusieve interieurinrichtingen.
Een afgestemd onderhoudsprogramma geeft langdurige bescherming van de afzonderlijke en exclusieve oppervlakken van echt
hout.
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De olierange van Hesse
in het overzicht

Productnaam

Decopaintconform

DIBt-toelating
(emissiearm
volgens AgBBschema)

Aantal
lagen

Aandeel
hernieuwbare
organische
bestanddelen

NATURAL-SOLID OIL
GE 11254

1-3

> 97 %

NATURAL-OIL
OE 52832

1-3

> 60 %

SPEEDCARE-OIL
OE 52872

1-3

> 75 %

FLOORCARE-OIL
OE 52164

1-3

> 55 %

1

> 55 %

WETPROTECT-OIL
OE 52068

1-2

> 90 %

FOODCARE -OIL
GE 11077

1-2

99,9 %

Proterra RESIT
GE 17102

1-2

99 %

COLOR-SOLID-OIL
GB 11252-(kleur)

1-2

> 90 %

NATURAL-COLOR-OIL
OB 52832-(kleur)

1-2

> 50 %

PROTECT-OIL
OE 52842

1

> 50 %

PROTECT-CLEANER
PR 90

1

> 75 %

ANTISLIP-CLEANER
PR 93

1

> 30 %

Proterra CERAFLUID
GZ 1020

1

18 %

INVIPRO-OIL
OE 52860
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Gebruik als
„isoleergrond“
tegen kleurende houtinhoudsstoffen

Slipweerstand
volgens
DIN 51130
R 10

Antistatisch

*

* Afhankelijk van de klasse van het te onderhouden oppervlak. Verandert de bestaande slipweerstandsklasse niet.

Moeilijk
ontvlambaar
volgens
IMO

Moeilijk
ontvla
baar volgens
EN 13501-1
(Parket)

antimicrobieel vegan biologisch geschikt
volgens
licht afvoor conbreekbaar tact met
ISO 22196
levensmiddelen

geschikt
voor
duurzame
bouwprojecten

ecologische
bouwcriteria
(ingevoerd in
bouwboek)

„getest volgens
EN 12720
Deel 1 (voormalig
DIN 68861)

GISCODE

Ö20+

Ö60+

Ö60+

Ö60+

Ö60+

Ö20+

Ö60+

Ö60+

GE10

GE10
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NATURAL-SOLID-OIL
■ Basis: natuurlijke oliën
■ Als een natuurlijke olie, heeft het al uitstekende

chemische en mechanische weerstand, die andere
oliën vaak niet eens bereiken.

■ goede accentuatie
■ één laag vormt al betrouwbare houtbescherming
■ bestendig
■ Onderdeel van het Paint Express Systeem
■ optionele verharding 25 : 1 met verharder

OR 5180 mogelijk

Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: GE 11254
Verpakking:
1 l, 3 l, 25 l
Bestelaanwijzingen Verharder:
Bestelnummer: OR 5180
Verpakking:
0,02 l, 0,25 l
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NATURAL-OIL
■ Basis: oliegemodificeerde alkydharsen
■ Goede mechanische en chemische

bestendigheid

■ Onderdeel van het Paint Express Systeem
■ optionele verharding 25 : 1 met verharder

OR 5180 mogelijk

Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: OE 52832
		
OE 52839
Verpakking:
1 l, 3 l, 25 l
Bestelaanwijzingen Verharder:
Bestelnummer: OR 5180
Verpakking:
0,25 l
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SPEEDCARE-OIL
■ Basis: oliegemodificeerde alkydharsen
■ filmvormend
Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: OE 52872
Verpakking:
3 l, 25 l

■ bijzonder snelle droging ook in dikkere lagen
■ geforceerde droging mogelijk
■ uitstekende mechanische en

chemische bestendigheid

■ slijtvast oppervlak
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FLOORCARE-OIL
■ Basis: oliegemodificeerde alkydharsen
■ filmvormend
■ eenvoudig te verwerken op grote panelen
■ bijzonder slijtvast oppervlak
■ ook bruikbaar op OSB- en kurkvloeren
■ optionele verharding 25 : 1 met verharder

OR 5180 mogelijk

Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: OE 52162
		
OE 52164
		
OE 52167
Verpakking:
1 l, 3 l, 25 l
Bestelaanwijzingen Verharder:
Bestelnummer: OR 5180
Verpakking:
0,25 l
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INVIPRO-OIL
■ Basis: oliegemodificeerde alkydharsen
■ Natuurhouteffect
■ beschermt de ondergrond langer tegen

kleurveranderingen dan andere oliën

■ het oppervlak ziet er onbehandeld uit en

voelt ook zo aan

■ Gebruik op lichte houtsoorten
■ voor oppervlakken met zwaardere belasting is een

eindbehandeling met andere Hesse-oliën vereist

■ optionele verharding 25 : 1 met verharder

OR 5180 mogelijk

Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: OE 52860
Verpakking:
1 l, 3 l, 25 l

„normale“ olie

Bestelaanwijzingen Verharder:
Bestelnummer: OR 5180
Verpakking:
0,25 l

INVIPRO-OIL
10

WETPROTECT-OIL
■ Basis: oliegemodificeerde alkydharsen
■ als grondeerolie in combinatie met andere Hesse-oliën

om de vochtbestendigheid van de totale opbouw
te verhogen

■ beschermt de ondergrond langer tegen vochtinwerking

dan andere oliën

■ bijzonder goede accentuatie voor oppervlakken met

sterke belasting, ook voor keuken en bad

Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: OE 52068
Verpakking:
1 l, 25 l
Bestelaanwijzingen Verharder:
Bestelnummer: OR 5180
Verpakking:
0,25 l

■ optionele verharding 25 : 1 met

verharder OR 5180 mogelijk
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FOODCARE-OIL
■ Basis: Natuurolie
Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: GE 11077
Verpakking:
1 l, 3 l

■ reuk- en smaakneutraal
■ goede accentuatie
■ bijzonder geschikt voor voorwerpen met

geringe belasting, bv. decoraties, fruitschalen
of snijplanken

■ uitstekend geschikt als onderhoudsolie voor

andere geoliede oppervlakken met geringe
belasting
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Proterra RESIT
■ Basis: Schellak in gistingsalcohol
■ filmvormend
■ extreem sneldrogend
■ levert panelen op die aangenaam aanvoelen

en er als gelakt uitzien

■ uitstekende chemische en mechanische bestandheid
■ zorgt al met één laag voor een betrouwbare

bescherming van het hout tegen normale
huishoudelijke vervuiling

■ aanbevolen eindbehandeling met GZ 1020
■ optionele verharding 10 : 1 met verharder

OR 5170 mogelijk

Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: GE 17102
		
GE 17109
Verpakking:
5 l, 20 l
Bestelaanwijzingen Verharder:
Bestelnummer: OR 5170
Verpakking:
0,5 l, 1 l, 2,5 l
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COLOR-SOLID-OIL
■ Basis: Natuurolie
■ uitstekende mechanische en chemische

bestendigheid

■ één laag vormt al betrouwbare houtbescherming
■ Kleuren onderling mengbaar in elke verhouding
■ Onderdeel van het Paint Express Systeem
■ optionele verharding 25 : 1 met verharder

OR 5180 mogelijk

Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer:
GB 11252-(Farbton)
Verpakking:
1 l, 3 l, 25 l
Bestelaanwijzingen Verharder:
Bestelnummer: OR 5180
Verpakking:
0,25 l

Kleuren zie
pagina 22

14

NATURAL-COLOR-OIL
■ Basis: oliegemodificeerde alkydharsen
■ Goede mechanische en chemische

bestendigheid

■ Kleuren onderling mengbaar in

elke verhouding

■ Onderdeel van het Paint Express Systeem
■ optionele verharding 25 : 1 met

verharder OR 5180 mogelijk

Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer:
OB 52832-(Farbton)
Verpakking:
1 l, 3 l, 25 l
Bestelaanwijzingen Verharder:
Bestelnummer: OR 5180
Verpakking:
0,25 l

Kleuren zie
pagina 23
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OIL-COLOR-MIX
■ hoogwaardige lichtechte pigmenten
■ goede helderheid
■ voor de afkleuring van alle hier genoemde
Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: OP (Farbton)
Verpakking:
0,9 l

oliën, uitzondering: RESIT GE 17102

■ onderling mengbaar in elke verhouding
■ Gebruik in geschikte mengmachines mogelijk

Kleuren zie pagina 22
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■ Onderdeel van het Paint Express Systeem

PROTECT-OIL
■ Basis: oliegemodificeerde alkydharsen
■ Speciale olie met heldere eigen kleur en een eigen

voor olie uitstekende lichtbestendigheid

■ behoudt een goede mechanische en chemische

bestandheid van het olieoppervlak

■ uitstekend geschikt als onderhoudsolie voor geoliede

panelen met hoge belasting, bv. trappen, parket enz.

■ ook speciaal voor de eindtoepassing op licht gekleurde,

geoliede panelen

■ optionele verharding 25 : 1 met

verharder OR 5180 mogelijk

Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: OE 52842
Verpakking:
1 l, 25 l
Bestelaanwijzingen Verharder:
Bestelnummer: OR 5180
Verpakking:
0,25 l
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PROTECT-CLEANER
■ puur of als toevoeging bij veeg- of poetswater te gebruiken
■ Aanbrengen van de reinigings- of onderhoudsoplossing met

een vochtige doek of dweil
■ snelle en streeploze droging
■ het paneel hoeft niet nabehandeld te worden en is na droging

direct belastbaar

Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: PR 90
Verpakking:
1l
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ANTISLIP CLEANER
■ Voor gebruik op antislip oppervlakken
■ puur of als toevoeging bij veeg- of

poetswater te gebruiken

■ Aanbrengen van de reinigings- of

Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: PR 93
Verpakking:
1l

onderhoudsoplossing met een vochtige
doek of dweil

■ droogt snel en streeploos
■ het paneel hoeft niet nabehandeld te

worden en is na droging direct belastbaar
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Proterra CERAFLUID
■ laat panelen er aangenaam wasachtig

uitzien en aanvoelen
Bestelaanwijzingen:
Bestelnummer: GZ 1020
Verpakking:
0,8 kg

■ universeel inzetbaar op decoratieve

panelen voor lichte tot normale belasting

■ Sneldrogend
■ zorgt al met één laag voor een betrouwbare

en verfrissende bescherming van het
oppervlak
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Onderhoudskompas

Meubels

Parket

Trappen
Deco

Parket

Meubels
Trappen

Deco
Parket
Meubels

Trappen

Deco

Hier vindt u onze uitvoerige
reinigings- en
onderhoudsaanwijzingen

Het soort en de intensiteit van de belasting hebben een
grote invloed op de beschermfunctie van een geolied
oppervlak. Bovendien hangt de bestandheid van een
geolied oppervlak af van de oliekwaliteit, het aantal
olielagen en de penetratie/benatting van het hout.
Wat dit betreft is de manier waarop het geoliede oppervlak eruit moet zien of aan moet voelen vaak een
factor van belang. Hoe meer open poriën of hoe natuurlijker het effect van een oppervlak moet zijn, hoe
sneller veranderingen door vuil of beschadiging zullen
worden waargenomen.

Daarom is een tijdige, regelmatige reiniging en verzorging met geschikte producten belangrijk om een
langdurige beschermende functie en een exclusieve
uitstraling te behouden. Als de olielaag al gedeeltelijk
beschadigd is, is onmiddellijk herstel met een geschikte
onderhoudsolie noodzakelijk om verdere schade, ook
aan het hout, te voorkomen.
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COLOR-SOLID-OIL

Box 01/Cheesecake

Box 02/Salt

Box 03/Snow

Box 04/Winter

Box 05/Light Walnut

Box 06/Milk

Box 07/Greystone

Box 08/Honey

Box 09/Shadow

Box 10/Modern Grey

Box 11/Pepper

Box 12/Olive Grey

Box 15/Brownie

Box 16/Chestnut

Box 17/Cherry

Box 18/Nero

Box 13/Phoenix Shadow Box 14/Castle Brown

Bestelaanwijzingen
vindt u op pagina 14
Box 19/Citrus

Box 20/Cranberry

Box 21/Blueberry

COLOR-SOLID-OIL met 21 kleuren

Bestelnummer:
Kleurenkaart XBK 8
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COLOR-SOLID-OIL

■ ■Bij geoliede panelen ontstaan de kleur

-010/Vanille

-011/Honey

-012/Almond

-020/Apricot

-070/Modern Grey

-071/Blue Grey

-080/Chestnut

-081/Smokey Oak

-090/White Peach

NATURAL-COLOR-OIL
-900/Black

-703/Grey

-702/Castle Brown

-740/Olive Grey

-700/White

-901/Ebony

-803/Light Walnut

-77/Primer White

Bestelaanwijzingen
vindt u op pagina 15
-133/Teak

OIL-COLOR-MIX
OP 101/Yellow

OP 300/Red

OP 400/Violet

■ ■Vergeet niet dat oliën, net als vrijwel

alle natuurlijke materialen, na verloop
van tijd van kleur veranderen onder
invloed van licht en/of warmte. De
kleur verandert zowel door lichtinstraling (bv. UV-straling van de zon), als
door het ontbreken van licht (donkervergeling, bv. onder tafellaken, tapijt,
kast, enz.). Houd rekening met deze
eigenschap bij de oppervlakte-opbouw
en beoordeel door middel van een
testopbouw of het resultaat voldoet
aan de eisen.

Bestelaanwijzingen
vindt u op pagina 14

-804/Dark Walnut

en het effect uit een combinatie van
houtschuurgang, houtkleur en gebruikte olie. Controleer daarom vooraf,
aan de hand van een proefopbouw met
de gewenste originele materialen, of
het resultaat aan uw eisen voldoet. De
optiek, haptiek en bestandheid van een
geolied oppervlak hangen in de eerste
plaats af van het aantal olielagen dat is
aangebracht.

OP 500/Blue

■ ■Coatingstoffen die bij het drogen

warmte ontwikkelen (oxidatief drogende oliën) en coatingstoffen die
licht ontvlambare afzettingen vormen,
mogen wegens zelfontbrandingsgevaar niet zonder meer in dezelfde
spuitstand worden verwerkt (zie voorschriften Duitse beroepsvereniging:
BGR 500 Hoofdstuk 2.29 paragraaf
3.12.) Verwerken van verschillende
coatingstoffen). Bij met olie doordrenkte, brandbare materialen bestaat
het gevaar van zelfontbranding door
warmteophoping. Laat verontreinigde
materialen daarom eerst aan de lucht
drogen en gooi ze daarna pas weg. Ook
met olie doordrenkte houtstof neigt
onder bepaalde omstandigheden naar
zelfontbranding gooi deze niet weg in
een gesloten container; en schuur uit
voorzorg geen hout in de spuitcabine,
indien mogelijk.
■ ■De noodzakelijke reinigings-, onder-

OP 900/White

OP 103/Oxide Yellow

OP 306/Oxide Red

OP 405/Magenta

houds- en opfrisintervallen moeten
worden afgestemd op het aantal aangebrachte olielagen, en op de soort
en de intensiteit van de belasting.
■ ■Door de gebruikte druktechnieken

Bestelaanwijzingen
vindt u op pagina 16
OP 600/Green

OP 905/Black

kunnen er afwijkingen ontstaan in
de kleurweergave van de getoonde
kleurstalen ten opzichte van het
origineel op hout.
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Tips rondom het thema olie
Oliën dringen door in het hout, bevochtigen de houtporiën en beschermen zo het oppervlak tegen vervuiling. Ze maken het schoonmaken
gemakkelijker en zorgen voor een antistatisch oppervlak dat vuilafstotend is bij kortstondig contact met water en zelfs met kleurstoffen
(bv. koffie, cola, rode wijn enz.). Bovendien hebben ze meestal open
poriën en zorgen dus voor een gezond binnenklimaat.

De oppervlakken ...
■ zijn in de regel eenvoudiger te herstellen dan gelakte

oppervlakken. Kleine onvolkomenheden in het oppervlak
(stofophopingen, ongelijkmatige opbrenghoeveelheden enz.)
worden door het opbrengen onmiddellijk geëgaliseerd en
zijn dus niet meer zichtbaar op het eindoppervlak.
■ Zijn, afhankelijk van het gebruikte olietype, beschermd tegen

normale tot zware belasting. Hierbij spelen de gewenste
optiek en haptiek ook een grote rol. De overgang naar een
gelakt oppervlak is vaak vloeiend.
■ Zijn gemakkelijker te herstellen in geval van kleine beschadigin-

gen of vlekken, vooral op bepaalde plaatsen. Bij grotere beschadigingen, of in gevallen waarin de vlek al diep in het hout is
doorgedrongen, zijn uitgebreidere reparaties nodig. In dergelijke
gevallen is verwijdering van de bestaande olielaag onvermijdelijk. Dit geldt vooral voor een kleurige olieopbouw. Wanneer de
gekleurde olielaag al zo ernstig beschadigd is dat gedeeltelijk
herstel niet mogelijk is.

Reiniging, onderhoud en opfrissing van
geoliede oppervlakken:
Hier geldt het basisprincipe dat hoe vaker en intensiever het oppervlak wordt gebruikt, hoe korter de reinigings- en onderhoudsintervallen moeten zijn. Details zie Onderhoudskompas
op pagina 21.
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Verschillen en bijzonderheden:
Natuuroliën en oliegemodificeerde alkydharsen
Natuurolie

oliegemodificeerde alkydharsen

Penetratie-/Impregneergedrag

zeer sterk

gemiddeld

Ophelling (zie onder)

zwak

sterker

Anfeuerung (zie onder)

zeer sterk

zwakker

Haptiek

fluwelig, aangenaam

gripvast, koeler

Optiek

warm

fris

Eigen kleur

oliespecifiek, eerder donkerder

oliespecifiek, eerder helderder

Lichtechtheid
(zie opmerking laatste bladzijde)

natuurtypisch

afhankelijk van oliemodificatie beter

niet-vluchtig aandeel

zeer hoog, tot 100 %

duidelijk geringer

Oplosmiddelgehalte

zeer gering, tot oplosmiddelvrij

duidelijk hoger, maar nog Decopaint-conform

Aandeel hernieuwbare grondstoffen

hoog, tot zeer hoog

afhankelijk van oliemodificatie van gering,
tot hoog

Aanvankelijke geur van het droge olieoppervlak

natuuroliespecifiek,
afhanke-lijk van olie

geringe oplosmiddelgeur, aansluitend
olietypisch, afhankelijk van de gebruikte
oliemodificatie

Verschillen anfeuerung/ophelling:

Natuurolie

oliegemodificeerde alkydharsen

Natuurolie

oliegemodificeerde alkydharsen
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Vlekken verwijderen:
In de meeste gevallen volstaat het de vlek te verwijderen met fijn staalwol om deze vervolgens te
behandelen met het originele product, of een onderhoudsolie (bv. PROTECT-OIL OE 52842).

Bewerking met fijne staalwol

Bewerking met schuurpapier

Oppervlak 2 x met OE 52832 geolied
(gepad, overtollig product afgenomen, droogtijd 48 h).
vervuiling na 3 h inwerking van rode bietensap.

Oppervlak 2 x met OE 52832 geolied
(gepad, overtollig product afgenomen, droogtijd 48 h).
vervuiling na 3 h inwerking van rode bietensap.

Verwijdering van de rode bietenvlek met fijne staalwol.
Schuurstof zorgvuldig verwijderen.

Verwijdering van de rode bietenvlek met 320 P schuurpapier.
Schuurstof zorgvuldig verwijderen.

De gerepareerde plek is 1 x met OE 52832 nageolied.

De gerepareerde plek is 1 x met OE 52832 nageolied.

Op de met staalwol opgeruwde plek wordt de vervolgens voor reparatie aangebrachte
olie gelijkmatiger door het hout opgenomen en wordt de gedeeltelijke vlekvorming tot een minimum
beperkt. Let op: Bij gefineerde panelen is de herstelbaarheid afhankelijk van de fineerdikte.
Als je goed kijkt, is de plek die gedeeltelijk met schuurpapier
is gerepareerd en opnieuw is geolied (rechts), nog
steeds herkenbaar. De opruwing met staalwol
werkt het beste.
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Hardwasolie:
De term „hardwasolie“ is ingeburgerd geraakt voor een reeks oliematerialen zonder dat de benaming is
gereglementeerd, laat staan dat er sprake is van een vrijwillige verbintenis of normalisatie. Zo verstaat
de gebruiker onder een hardwasolie bijvoorbeeld een materiaal dat opdroogt tot een slijtvast, mat
oppervlak met een wasachtige haptiek. De meeste mensen willen een geringe filmvorming op het oppervlak en een voldoende beschermende penetratie in het hout, zodat er een opennervig en ademend
oppervlak ontstaat.

Hieronder een overzicht van onze „hardwasoliën“:
■

NATURAL-OIL

■

SPEEDCARE-OIL

■

FLOORCARE-OIL

Invloedsfactoren op kleur en intensiteit:
■ de eigen kleur van het gebruikte hout
■ de houtschuurgang
■ de opgebrachte hoeveelheid olie in combinatie met de inwerktijd
■ de fijnheid van het gebruikte schuurvlies
■ afhankelijk van de verzadigingsgraad van het hout evtl. een extra olielaag Wateren

Het is eigenlijk geen geheim, maar wordt steeds weer vergeten. Het wateren van het hout is
een eenvoudige manier om de dieptewerking en verzadiging van oliekleuren te versterken.

Aanzicht: 1 x NATURAL-COLOR-OIL OB 52832-080 gepad op eiken

zonder voorbehandeling		

gewaterd
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Pigmentslijtage bij kleurig geoliede oppervlakken?
Alle Hesse kleuroliën zijn zo geformuleerd dat er bij
verwerking volgens de voorschriften en bij beoogd
gebruik van de voldoende gedroogde oppervlakken
geen zichtbare pigmentslijtage van het oppervlak
optreedt. De optionele verharding 25 : 1 met verharder
OR 5180 biedt extra veiligheid voor zwaar belaste
oppervlakken. Mocht het zich toch voordoen, dan
kunnen dit de oorzaken zijn:
■

De olie is niet intensief genoeg ingeschuurd

■

Het overtollig product is niet volledig verwijderd

Voor extra bescherming kan het met kleurige olie
behandelde oppervlak worden afgewerkt met een
kleurloze olie. PROTECT-OIL OE 52842 wordt voor
dit doel aanbevolen vanwege de lage eigen kleur
en de uitstekende lichtbestendigheid voor een olie.

■ Het oppervlak is voor de belasting niet lang

genoeg gedroogd.

Zelfontbrandingsgevaar bij oliën:
Het risico van zelfontbranding dat in de veiligheidsinformatiebladen en op de etiketteksten als voorzorg wordt vermeld,
heeft betrekking op alle brandbare materialen die met olie
zijn geïmpregneerd, zoals katoenen doeken, filtermatten en
schuurvliezen.
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Hier moet de vorming van opgestuwde warmte worden
voorkomen door middel van de volgende maatregelen:
doeken uitspreiden om aan de lucht te laten drogen, ze
onder water bewaren of ze tijdelijk in gesloten metalen
containers opbergen. De materialen moeten vervolgens
op de juiste wijze worden verwijderd.

Eigen geur van de geoliede oppervlakken:
Alle oliën hebben een typische eigen geur. Deze geur is een natuurlijke eigenschap en kenmerkt in het bijzonder natuuroliën. De geur is vooral waarneembaar tijdens het uitharden
van de olie. Het hangt onder meer af van de grootte van het geoliede oppervlak. Na volledige
uitharding van het olieoppervlak wordt de geur steeds zwakker. Gelijkmatige luchtuitwisseling
(goed ventileren) en een kamertemperatuur van ca. 20 °C zijn hierbij nuttig. Met deze eigenschap moet vooral rekening worden gehouden bij het gebruik van geoliede oppervlakken,
bv. in een kast. In geval van oplosmiddelhoudende oliën overheersen de geuren van de
gebruikte oplosmiddelen tijdens de droogfase.
Uit ervaring blijkt dat na de verdampingsfase de oliespecifieke geur wordt waargenomen.
De meeste mensen vinden deze typische geur echter aangenaam en beschouwen het als
een teken van de natuurlijkheid van de gebruikte materialen.
Als u wilt weten hoe een geolied oppervlak eruit ziet en aanvoelt, bestel dan een proefvlak
met „uw“ Hesse-olie in onze monstershop en ervaar het zelf. Deze service is gratis.

Zo droogt een olie:
Het gaat hierbij om een oxidatieve droging, dus door middel van opname van zuurstof in de
lucht. Dit proces verloopt betrekkelijk langzaam tot volledige uitharding en is afhankelijk van
de opbrenghoeveelheid, de kamertemperatuur, de applicatiemethode en de luchtvochtigheid.
Een goede luchtuitwisseling, een constante kamertemperatuur van liefst 20 °C en een luchtvochtigheid van 55 - 60 % hebben een positief effect op de uitharding. Afhankelijk van het
olietype en de modificatie duurt het enkele dagen voordat de oliën volledig zijn uitgehard.
Pas dan is een zwaardere belasting van het geoliede oppervlak mogelijk.

Oliën, de ideale combinatiepartners voor
speciale probleemoplossingen:
Oliën hebben bepaalde eigenschappen waardoor ze bij speciale oppervlaktoepassingen
een ideale partner zijn voor (HYDRO) lakken. Als voorbeeld kunnen we een anfeuernde
„isolatielaag“ voor blanke laklagen op exotische houtsoorten noemen, vooral in de
parketsector, of een blokkerende grondlaag onder kleurlaksystemen voor speciale
houtsoorten (bv. HEVEA of dergelijke) of bijzonder harsrijke houtsoorten (bv. grenen,
sparren enz.).

Voorbeelden van succesvolle probleemoplossers:
■

NATURAL-SOLID-OIL

■

SPEEDCARE-OIL

■

FLOORCARE-OIL

■

INVIPRO-OIL

Meer informatie kunt u vragen aan uw contactpersoon bij Hesse.
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Bestel hier uw gratis oliemonster
ter inspiratie!
NATURAL-SOLID-OIL

Originele monsters zijn te
bestellen in onze monstershop.

SPEEDCARE-OIL

P. 6

INVIPRO-OIL

Originele monsters zijn te
bestellen in onze monstershop.

P. 10
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Originele monsters zijn te
bestellen in onze monstershop.

P. 11

NATURAL-COLOR-OIL

P. 13

Proterra CERAFLUID

Originele monsters zijn te
bestellen in onze monstershop.

P. 8

WETPROTECT-OIL

Proterra RESIT

Originele monsters zijn te
bestellen in onze monstershop.

Originele monsters zijn te
bestellen in onze monstershop.

P. 20

Originele monsters zijn te
bestellen in onze monstershop.

P. 15

Tips
Onze technische informatie wordt constant aangepast aan de nieuwste stand van de techniek en de wettelijke
voorschriften. De meest actuele versie vindt u op het internet onder www.hesse-lignal.com. Natuurlijk kunt u ook navraag
doen bij uw Hesse-adviseur. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van
zorgvuldig technisch onderzoek opgesteld. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar
onze Algemene Voorwaarden. Het veiligheidsblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
Datum: 03-2022
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