
Technische informatie 
 

 

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

  
 
Effecten: Vintage-effect 
 
  

 

Datum: 07.02.22 1/2 

Benodigde producten: 
• Edelhoutbeits BE 83-(kleur), naar wens selecteren uit de Hesse beitskaart 
• UNA-COLOR DB 45245-(kleur) 
• UNA-PUR DE 55x(glansgraad) 

of naar keuze 
Natuurhouteffect DA 400-1 

 
Let op: Houd u aan de exacte verhoudingen bij de toevoeging van verharders en verdunners, 
zoals hieronder beschreven.   
 
Beschrijving/Kenmerken: 
Een vintage-style en used-look op grof gestructureerd naaldhout met duidelijk zichtbare 
gebruikssporen.  
Dit soort oppervlaktevormgeving is eenvoudig te realiseren met standaardproducten van 
Hesse.  
 
Toepassingsgebieden: 
Voor effectvolle en duurzame oppervlakken in de interieur- en winkelbouw of voor 
hoogwaardige hotelinrichtingen.  
 
Verwerkingsvoorbeeld: 
 
Winkelinrichting in een frameconstructie met geborsteld, gestructureerd sparrenhout 
met noesten in vintage-look  
 
• Het substraat op structuur machinaal borstelen. 
• De gestructureerde plaat met drie laklagen en het massief houten frame van sparrenhout 

met noesten licht gladschuren met korrelgrootte 180 en vervolgens de panelen zorgvuldig 
stofvrij maken. 

• 1 x beitsen met Hesse Edelhoutbeits BE 83-22481 door middel van spuiten of met kwast. 
Vervolgens overtollig beits navegen. 

• Droging minstens 4 uur / 20 °C 
• 1 x kleurlak aanbrengen met een verbruik van 100 - 120 g/m² met Hesse UNA-COLOR  

DB 45245-9010,  
Mengverhouding (vol) 10: 1 met DR 4070,  
Toevoegen van 10 - 15 % Verdunning DV 4900 aan de lak-/verhardermenging. 

• Droging minstens 4 uur / 20 °C, maar liever de hele nacht. 
• Een effectschuurgang uitvoeren met de excentrische schuurmachine (korrelgrootte 220 – 

320) op de panelen, zodat de beits gedeeltelijk maar gelijkmatig weer zichtbaar wordt. 
• Aansluitend met een schuurspons de lakverf Hesse UNA-COLOR DB 45245-9010 en de 

beits BE 83-22481 gedeeltelijk (bv. bij de randen of het profielgebied) in het gewenste 
effect schuren. Indien nodig tot op het ruwe hout voor een extra „used-look“, dus met 
duidelijk zichtbare gebruikssporen. 

• Daarna het oppervlak stofvrij maken. 
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• De eindbehandeling bestaat uit het aanbrengen van één laag Hesse UNA-PUR DE 552 
(mat) of in een andere glansgraad van deze serie. Het is ook mogelijk om een aflaklaag aan 
te brengen met Hesse natuurhouteffect DA 400-1. Hierbij worden doorgeschuurde randen 
in de anfeuerung minder benadrukt en ontstaat er optisch een natuurlijk gelaten 
oppervlak. 

 
Informatie over verwerking en veiligheid: 
Een video over de toepassing vindt u op onze homepage www.hesse-lignal.de, onder Service / 
Medien & Downloads / Videos. 
 
Houd rekening met de nieuwste technische informatie en de veiligheidsinformatiebladen van 
de genoemde afzonderlijke producten. 
 
Speciale aanwijzingen: 
• PUR-lakken mogen niet bij een materiaal- en kamertemperatuur van minder dan 18 °C worden 

verwerkt en gedroogd.  

• Om hechtingsstoringen te voorkomen, moeten PUR-lakoppervlakken worden geschuurd voor 
het aanbrengen van de aflaklaag.  

• Voer een test uit onder realistische omstandigheden. 
 
Tip: 
Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van 
zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op 
geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene 
voorwaarden. 
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld. 
 


