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Benodigde producten: 
• HYDRO Metaaleffect-grondlak HDM 5708 met Verharder HDR 5091 
• PU DECORATIVE-METAL IJzer ZD 2690 
• PUR Effectmiddel DZ 4994-0001 
• Metaalbeschermingsadditief HZ 72 

• PERFECT-TOP HDE 54002 met Verharder HDR 5091 
• (Over)drukbekerpistool 
• Water 
 
Beschrijving: 
Met deze werkwijze kunt u met HYDRO materialen en echt metaalpoeder door middel van de 
spuitprocedure een roestend metaaloppervlak creëren. Het effect is mogelijk op alle 
substraten die geschikt zijn voor HYDRO kleurlak. De optiek is variabel volgens de 
verschillende creatieve werkwijzen. Zo krijgt elk oppervlak een hoogwaardig, innovatief en 
uniek voorkomen. 
 
Toepassingsgebieden: 
Meubel- en interieurbouw 
 
Voorgestelde werkwijze: 
• Het te gebruiken substraat volgens de voorschriften schuren (korrel 180 - 240). 

• Hesse HYDRO Metaaleffect-grondlak HDM 5708 wordt in de verhouding 20 delen lak en 

80 delen Hesse PU DECORATIVE-METAL IJzer ZD 2690 gemengd en het metaalpoeder 

wordt homogeen met een roerder of soortgelijk gereedschap handmatig ingeroerd. 

• Dit mengsel (volumetrisch) 20 : 1 met HDR 5091 uitharden en 1 x ca. 300 - 500 g/m2 met 
een (overdruk)bekerspuit op het werkstuk spuiten. 

• Droging ca. 16 h bij 20 °C kamertemperatuur. 

• Aansluitend vindt de lakschuurgang plaats met korrel 280 - 320 of grover, afhankelijk van 

het gewenste effect. 

• Schuurstof grondig verwijderen. 

• Door twee- tot driemaal dun opspuiten van PUR Effectmiddel DZ 4994-0001 met korte 

afstanden initieert u de roestprocedure. 

• Afhankelijk van de gewenste roestintensiteit moet u de effectoplossing dertig minuten 

tot meerdere uren laten inwerken. 

• Aansluitend het oppervlak grondig afwassen met een niet te vochtige doek om de 

effectoplossing volledig te verwijderen. 

• Oppervlak afdrogen en ca. 2 h bij 20 °C kamertemperatuur laten drogen. 

• Het oppervlak wordt niet meer geschuurd. 

• Hesse PERFECT-TOP HDE 54002 voorzien van 1 % Metaalbeschermingsadditief  

HZ 72. 
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• Deze menging (volumetrisch) 10 : 1 verharden met HDR 5091 en 1 x met een 

opbrenghoeveelheid van ca. 100 - 120 g/m2 opspuiten. 

• Stapelbaar na ca. 16 h droging bij 20 °C kamertemperatuur. 

• Indien nodig kunt u ook een tweede laag Schicht PERFECT-TOP aanbrengen. 

Tussendroging tussen de beide lagen 4 - 5 h bij 20 °C kamertemperatuur. 

 

Aanwijzingen en tips voor creatieve effecten: 
• Afhankelijk van het te gebruiken substraat (bv. FPY- of MDF-lakdraagfolie of 

melamineharscoating) goed aanschuren. Wij raden een schuurgang aan met korrel  

150 - 240. Bij een ruw MDF-paneel of een ruwe MDF-rand raden we, naargelang het 

gewenste effect, aan om dit vooraf te vullen zodat er een homogeen oppervlak ontstaat. 

• De droogtijd van deze vullaag moet bij voorkeur een hele nacht zijn bij een 

kamertemperatuur van 20 °C. Aansluitend direct voor de volgende laklaag schuren met 

korrel 280 - 400. 

• Hoe het oppervlak met roesteffect er uiteindelijk uitziet, wordt hoofdzakelijk bepaald 

door de werkwijze (opbrenghoeveelheid, inwerktijd en intensiteit van het afwassen) met 

het PUR 

effectmiddel. 

• We vermelden de volgende verbanden: Hoe meer effectmiddel wordt aangebracht en hoe 

langer het kan inwerken, hoe intensiever de roestvorming. 

• Ook de schuurgang van het metaaloppervlak heeft invloed op de soort roestvorming. Hoe 

grover er wordt geschuurd, hoe robuuster de roestvorming uitvalt. 

• Andere factoren die een rol spelen zijn de structuur van het metaaloppervlak (glad 

verloop of gestructureerd/geaccentueerd). 

 
Informatie over verwerking en veiligheid: 
• Details over de vermelde materialen vindt u in de actuele technische documentatie en 

veiligheidsinformatiebladen. 

 
Speciale aanwijzingen: 
• Let goed op de exacte toevoeging van verharder of andere additieven, evenals op de 

droogtijden. Let er goed op dat u alle benodigde componenten zorgvuldig inroert en 

inwerkt. 

• De effectoplossing moet u na de inwerktijd volledig van het oppervlak afwassen om het 

roestproces correct te stoppen. 

• Het oppervlak mag u niet langere tijd nat laten, zodat het substraat, dat meestal niet 

waterbestendig is, onbeschadigd blijft. 

• Extra toevoeging van metaalbeschermingsadditief is om veiligheidsredenen verplicht. 
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• Wanneer het roestproces na het lakken voortgaat, kan het op den duur leiden tot 

vernietiging van het oppervlak! 

• Om hechtingsstoringen te voorkomen, moeten HYDRO-lakoppervlakken voor het 

aanbrengen van de aflaklaag de volgende dag worden geschuurd. 

• Elk gemaakt oppervlak is uniek! 

• Voer eerst een laktest uit onder praktijkomstandigheden. 

 
Opmerking: 
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. 
 


