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Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink,  használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb 

tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik 

személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe 

tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt 

is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük,  hogy a besorolásra, toxicitásra és 

védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és 

gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek. 
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HENEDEKOR Edelholz 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

 

Hagyományos vizes pác fényálló pigmentekkel és színező anyagokkal. Egyenletesen színez, a 
pórusrajzolat hangsúlyozása nélkül.Különleges adalékok segítik a problémás pórusok 
beszínezését és gondoskodnak a szép és egyenletes páckép kialakulásáról. 

 

 
ALKALMAZÁS 

Keményfákra a bútoriparban és a belsőépítészetben, ideális olyan fafajokra, mint cseresznye, 
bükk, dió, mahagoni. 

 

Műszaki adatok  

Színek: a páckáryán látható színekben szállíthatók, melyek egymással tetszés szerint  keverhetők. 
 

A színek módosításához az alábbi koncentrátumok is rendelkezésre állnak. 
 

PMS 421 Rot WLF PMS 422 Rot WP 
PMS 591 Bordeaux WLF PMS 462 Weiß WP 
PMS 605 Gelb WLF PMS 590 Rubin WP 
PMS 700 Orange WLF PMS 600 Gelb WP 
PMS 800 Braun WLF PMS 634 Blau WP 
PMS 951 Schwarz WLF PMS 662 Gelb WP 
PMS 631 Blau WLF PMS 682 Grün WP 
PMS 955 Schwarz WP 

 

Sűrűség 1,00 g/cm³   1,0  gr/ cm
3  

 
 
 

FELDOLGOZÁS 
 

Felület előkészítése 
 
A jó minőségű felület előfeltétele a kifogástalan csiszolás. 
A fát rostirányban éles K 150-180 csiszolópapírral kell csiszolni és a csiszolatport alaposan el 
kell távolítani. Az egyenetlen páckép elkerülése érdekében javasoljuk az érzékenyebb fafajokat, mint 
pl.  cseresznye, juhar  K240 szemcsemérettel csiszolni. Kerüljük a vastartalmú csiszolópapírokat. 
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Felhordás célszerű szórásos felhordást alkalmazni a lehető legegyenletesebb páckép 
kialakítása érdekében 

 

Feldolgozás: 
 

 
szórópisztoly: fúvóka: 1,3-1,8mm 

 nyomás: ca. 2,5-3,5 bar 

 

Mennyiség: kb. 35g/m² 
Kiadósság kb. 12-16m²/l (függően a fa szívóképességétől, a felhordás módjától 
és a munkadarab alakjától) 
Finompórusú faanyagoknál(mint pl. bükk): szórópisztollyal egyenletesen nedvesen 
(nem vizesen) a kívánt páckép elérésig felhordani és a felesleget nem szabad 
eloszlatni. 
Pórusosabb fafajoknál (mint pl. tölgy): bőségesen felszórni, majd rövid idő után 
először keresztirányban, majd hosszirányban a felesleget egy oszlatóecsettel el 
kell távolítani. 

Hígítás: HENEDEKOR Edelholz Basis 

Száradás: kb.  3-6 óra 20°C teremhőmérsékleten, de jobb egy éjszaka 

Szín: A páckártyáink színei nem kötelező érvényű minták. A faanyag jellege és 
csiszolása, a felhordás módja és a pác mennyisége, valamint a különböző 
lakkrendszerek színeltérésekhez vezethetnek. Ezért elengedhetetlen 
próbapácolás végzése az eredeti faanyagon. 

Átlakkozhatóság: HENEDEKOR Edelholz –t fényálló HENEPUR vagy HENECRYL 
bútorlakkal kell átlakkozni, különösen fától idegen színek, mint pl. 
szürke, kék, piros, lila esetében( HENEPUR Sun Blocker vagy  
HENECRYL Aqua Sun Blocker). 

 

Tárolhatóság: 52 hét eredeti zárt csomagolásban +15 és +25°C között 

Csomagolás: 1 l, 5 l 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 

 Próbapácolást nem elfelejteni. 

 Egy adott munkára ugyanazt a gyártási számú anyagot kell használni. 
 Fém edényben nem szabad tárolni és keverni. 

 A szórópisztolyból a pácot, vagy a faporral szennyezet pácot az eredeti edénybe nem 
szabad visszaönteni. 

 Szalmiáksót nem szabad használni. 

 Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. 
 Fagytól védeni kell. 

 A pácok egymássl keverhetők, továbbá a színek speciális koncentrátumokkal 
módosíthatók. 

 A pácok a vízbázisú lakkok lazúros színezésére alkalmasak, az adagolás  0,5-2%. 

 A páckártyáink színei nem kötelező érvényű minták. A faanyag jellege és csiszolása, a felhordás módja 
és a pác mennyisége, valamint a különböző lakkrendszerek színeltérésekhez vezethetnek. Ezért 
elengedhetetlen próbapácolás végzése az eredeti faanyagon. 
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