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Deze gecombineerde opbouw wordt altijd gebruikt wanneer zowel de accentuering van een 
olieopbouw als de bestandheid van een HYDRO-lak is gewenst. Of wanneer houtsoorten  
(eiken, essen etc.) verkleuren bij contact met een alkalische HYDRO-lakopbouw of wanneer er 
andere ongewenste veranderingen van het hout ontstaan. 
De geharde olie zorgt voor een uitstekende accentuering en de gewenste afsluiting van de  
ondergrond, terwijl eventuele zijverlijming beslist wordt tegengegaan. 
De volgende HYDRO-lak beschermt het parket met de gewenste, uitstekende chemische en 
mechanische bestendigheid. 
Opdat beide componenten hun sterke punten optimaal kunnen benutten, raden wij de 
volgende opbouw aan: 
 
 
a) wit: PRIMER-WHITE-OIL OB 52892-77 en PURA-NATURA HDE 52-0 
• Conform correct voorbehandeld parket.  
• Eventueel in de gewenste kleur beitsen met Parketbeits WPB 1xxx. 
• Droging bij minstens 20 °C en voldoende luchtcirculatie. 
• 1 - 2 x 20 - 40 g/m² Hesse PRIMER-WHITE-OIL OB 52892-77,  

mengverhouding (volumetrisch) 100 : 4. OIL-HARDENER OR 5180 met spatel opbrengen 
en onmiddellijk daarna inpadden.  

• Tussendroging: 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie.  
• Droging voor de verzegeling: tussen 16 en 28 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende 

luchtcirculatie, zonder schuurgang.  
Bij een langere droging van de olie is een tussenschuurgang noodzakelijk. Let op: gevaar 
van doorschuren en dus niet aan te bevelen! 

• Verzegeling: 2 x 100 - 120 g/m² met Hesse PURA-NATURA HDE 52-0,  
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met Verharder HDR 72.  

• Tussendroging: indien mogelijk 16 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende 
luchtcirculatie. 

• Tussenschuurgang: met schuurrooster 120 / 150 en aansluitend stofvrij maken.  
• Begaanbaar na 24 h / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie. 

Volledig belastbaar na 7 d / 20 °C kamertemperatuur en voldoende luchtcirculatie. 
 
 
b) Kleurloos: NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 en PURA-ONE HDE 51-2 
Opbouw zoals hierboven beschreven. 
 
NATURAL-SOLID-OIL GE 11254  
Mengverhouding (volumetrisch) 100 : 4 met OIL-HARDENER OR 5180 
 
PURA-ONE HDE 51-2  
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PURA-ONE Verharder HDR 71 
  



Technische informatie 
 

 

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

  
 
Parket: Combinatieopbouw olie-grondlaag en HYDRO verzegeling 
  

 

Stand: 24.09.21 2/2 

 
c) Kleurloos: RESIN-OIL OE 52164 en PURA-ONE HDE 51-4 
Opbouw zoals hierboven beschreven. 
  
RESIN-OIL OE 52164 
Mengverhouding (volumetrisch) 100 : 4 met OIL-HARDENER OR 5180 
 
PURA-ONE HDE 51-4 
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PURA-ONE Verharder HDR 71 
 
Opmerkingen: 
De oliën mogen alleen met verharder worden gebruikt! 
 
RESIN-OIL mag als „olie-grondlaag“ alleen in dunne lagen worden opgebracht, dus gespateld 
en ingepad. Niet in dikkere lagen rollen! 
De details over de afzonderlijke producten vindt u in de bijbehorende technische informatie 
van de afzonderlijke producten. 
 
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. 
Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter 
beschikking gesteld. 
 
 


