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Benodigde producten: 
• FANTASTIC-FILL DP 4755-9343 
Naar keuze: 
• UNA-COLOR Structuurlak DB 46451-(kleur) zeer fijn 

Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070 
voor hogere eisen ook 5 : 1 
of 

• UNA-COLOR Structuurlak DB 42214-(kleur) fijn 
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070 
voor hogere eisen ook 5 : 1 
of 

• UNA-COLOR Structuurlak DB 45251-(kleur) middel 
Mengverhouding 5 : 1 met PUR Verharder DR 4070 
of 

• UNA-COLOR Structuurlak DB 45822-(kleur) grof 
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070 
voor hogere eisen ook 5 : 1 

 
Productbeschrijving: 
Gepigmenteerde, lichtechte 2K PUR lak met structuurlak. 
 
Toepassingsgebied: 
Voor slijtvaste oppervlakken bij de interieurbouw, zoals bv. keukens, badkamers, 
kantoormeubelen, tafels, enz.  
 
Verwerkingstijd: 
1 werkdag bij 20 °C 
 
Houdbaarheid: 
1 werkdag bij 20 °C 
 
Voorbeeld van de werkwijze: 
 
Badkamermeubelen, fijne structuurlak, wit: 
• Drager diepfrees mdf 
• Schuur de kanten en de profielen met korrel 150 
• Breng op de kanten 1 grondlaag en vervolgens op het hele oppervlak (incl. kanten) 

1 grondlaag 150 - 200 g/m² FANTASTIC-FILL DP 4755-9343 aan 
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071 
verdund met 10 - 20 % PUR Verdunning DV 4900 

• Drogingstijd 3 - 4 uur 
• Tussenschuren met korrel 220 - 280 
• Breng nogmaals een grondlaag aan zoals hierboven beschreven 
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• Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen  
• Schuur de laklaag met korrel 220 - 320 
• Breng 1 deklaag 100 - 150 g/m² UNA-COLOR Structuurlak DB 42214-(kleur) fijn aan 

Mengverhouding 10 : 1 met Verharder DR 4070 
voor hogere eisen ook 5 : 1 DR 4070 mogelijk 

• Stofdroog na 15 - 20 minuten  
• Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen vooraleer te verpakken 
 
Technische gegevens: 
• Leverwijze: vloeibaar 
• Kleur: in uiteenlopende kleuren verkrijgbaar 
• Glansgraad: zijdemat 
• Viscositeit bij levering: 41 - 50 sec. / 4 mm / 20 °C naargelang van kleur 
• Aandeel vluchtige stoffen: 30 - 43 % lak na het mengen, naargelang van de kleur  
• Soortelijke massa: 0,9 - 1,1 kg/l naargelang van de kleur 
• Ontvlambaar vanaf: > 21 °C 
• Houdbaarheid: 26 weken in originele gesloten pot 
• Opslagtemperatuur: 16 - 25 °C 
• Opslagklasse volgens industriële veiligheidsvoorschriften: ontvlambaar 
 
Veiligheidsaanwijzingen: 
Neem steeds het recentste veiligheidsinformatieblad in acht! 
 
Verwerkingsinstructies: 
• Breng de structuurlak eenmalig in een 100 - 150 g/m² dikke laag op een geschikte 

ondergrond aan, naargelang van het gewenste effect. 
• De dikte van de laag, de nozzlediameter, luchtdruk, spuittechniek en de hoeveelheid 

verdunner hebben allemaal invloed op het effect.! 
• Schuur ter voorbehandeling de ondergrond stapsgewijs en verwijder het schuurstof 
 
Aanbrengingstechniek: 
• Spuiten:  

Bekerpistool  
Nozzlediameter 2,0 - 2,5 mm 
Spuitdruk 2,5 - 3,5 bar 

 
• Airless/Airmix spuiten: 

mogelijk 



Technische informatie 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Effecten: PUR Structuurlak 
  

 

Stand: 07.02.22 3/3 

 
Droging: 
• Naargelang de dikte van de laag, de temperatuur van de lak en de omgeving, de 

aanbrengingstechniek en de drager kunt u na 2 - 3 uur schuren of zonder tussenschuren na 
1 - 2 uur kleurloos overlakken met PUR lak. 

• Stapelbaar na 12 - 16 uur 
• Geforceerde droging tot 40 °C mogelijk 
 
Overlakken: 
• Voor een absoluut ringvast oppervlak en/of een makkelijkere reiniging van het oppervlak, 

vooral bij een grove structuurlak, is het raadzaam om kleurloos af te lakken met bv.  
UNA-PUR DE 55x(glansgraad) / DE 4259x(glansgraad) of FANTASTIC-CLEAR  
DE 4877x(glansgraad). 

• Om een bijzonder effect te creëren, vooral bij medium en fijne parelstructuren, kunt u ook 
met bv. metallic lak op basis van DU 45457-99012 of DU 45457-99015 aflakken. 

 
Bijzondere opmerkingen: 
• De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de 

verwerking niet lager zijn dan 18 °C. 
• Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt om een goede hechting te 

garanderen. 
• Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden! 
 
Opgelet: 
Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige 
research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch 
bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden. 
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld. 
 


