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Focus op oppervlakken

Natuurlijk oliën met lichtsnelheid.

www.hesse-lignal.de

WALS-OXI-REACTIEF-OLIE

>   Ecologisch op basis van  

natuuroliën

> Mat en natuurlijk uiterlijk

> Ö-Norm certificaat C 2380



WALS-OXI-REACTIEF-OLIE

Voor het industrieel lakken van vlakke delen.

Parket

Meubilair

Panelen

Met Wals-Oxi-Reactief-Olie geeft u parket, meubels, deuren en panelen een zeer bestendige en duurzame bescherming.  En dit met 
een bijzondere krasbestendigheid, die met een klassieke olielaag niet realiseerbaar is.

Verkort uw takttijd! Van ruw hout tot verpakkingsklaar product in minder dan 6 min. Bespaar tijd en kosten van lastige tussenopslag. 
De Hesse Wals-Oxi-Reactief-Olie helpt u om uw processen te optimaliseren.

Maak vandaag nog een afspraak met uw adviseur en laat u overtuigen door onze innovatieve olie.

Met de kortste droogtijden tot het gerede product

www.hesse-lignal.de
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WALS-OXI-REACTIEF-OLIE

Grondoliën Dekoliën Voordelen

Kleurloos af 
fabriek

ROG
Een kleurloze grondolie
RWOG
Grondolie als grondlaag op  
alkalische ondergronden, zoals 
gerookt eiken, thermohout

RO
Een kleurloze dekolie. Wordt ge-
bruikt op ROG/RWOG grondolie 
of bij gelaagde opbouw als grond- 
en dekolie in één

>  Een opbouw met slechts één 
RO-product is mogelijk

>  Flexibel aan de lakstraat af te 
kleuren met ROZ kleurpasta‘s 
om bijvoorbeeld kleurverschillen 
in het substraat te compenseren

Gekleurd 
af fabriek

ROP
Ingekleurde grondolie

ROB
Een ingekleurde dekolie om 
bijzondere effecten op te roepen

> Reproduceerbare kleuren
> Ready to use
> Eenvoudige handling

Kleurloos of gekleurd? Het is allebei mogelijk met het  
Wals-Oxi-Reactief-Olie asssortiment van Hesse

Binnen 6 min een verpakkingsklaar product!

UV-straler 
3 lampen

Scotchbrite-wals

Enkele wals 

Dekolie 5-9 g/m 2

UV-straler 
3 lampen

Sneller. Veel sneller 

60

Droogtijd concurrentie

> Droging 16 h 
> Verdere verwerking
> Kleurgeving
> Droging 16 h 
> Verpakking  
> Min. benodigde tijd 48 h

> Droog in < 6 min 
> Voltooid oppervlak direct verpakbaar
> Verpakken
> Tijdsbesparing t.o.v. concurrentie 48 h

Hesse Wals-Oxi-Reactief industriële droogtijd
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Grondolie 
15 g/m
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 Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
59075 Hamm – Germany

Tel.: + 49 2381 96300
Fax: + 49 2381 963849

E-mail: info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.de
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