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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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HENEPUR MDF Profi 
 

 
TERMÉKISMERTETŐ 

 
Gyorsan száradó, jó töltőképességű, gyűrűálló pigmentált PUR lakk, magas fedőképességgel. Színezhető a  
Pro Mix Industry rendszerrel. 

 
 

TULAJDONSÁGOK 
Kémiai anyagokkal szembeni ellenállóképesség 
ÖNORM A 1605-15  Követelményosztály: 1B1 
Kopásállóság 
ÖNORM A 1605-12- 2-es vizsgálat  Követelményosztály: 2 D (> 50 U) 
Karcállóság 
ÖNORM A 1605-12- 4-es vizsgálat  Követelményosztály: 4 D( > 1,0 N) 
Építési termékek éghetősége ÖNORM EN13501-1 szerint 
Éghetőség:  B                                           Füstképződés: s1                          Csepegveégés: d0 

 
 

ALKALMAZÁS 
 

Beltéri bútorok magas töltöttségű vagy zártpórusú felületeinek kialakítására alkalmas . 
 

MŰSZAKI ADATOK  
Kötőanyag poliészter-poliol 
Viszkozitás: selyemmatt kb 30 s DIN 6 mm/20°C, színtől függően 

selyemfény kb 20 s DIN 6 mm/20°C, színtől függően 

Színárnyalat: RAL , NCS, Sikkens, egyedi színek 
Sűrűség: színtől függően kb. 1,1 g/cm3   ±0,02 / 20 ºC 
Fényszám: G20 selyemmatt 

 

FELDOLGOZÁSI  ÚTMUTATÓ 
 

Felület előkészítés: alapcsiszolás:   P 150-180 
 
FELDOLGOZÁS 

 
Feltétel feldolgozási hőmérséklet +15 és 25°C között 
Felhordás: szórás (Airless, Airmix, poharas pisztoly), elektroszatikus felhordás 
Mennyiség: 100-200 g/m² / réteg 
Hígítás Verdünnung 670 (lassú) 
Keverési arány: 2 rész MDF PROFI 

1 rész PUR Härter 220 
Fazékidő: 1,5 - 2 óra 
Száradás: csiszolható és átlakkozható kb. 4 óra múlva teremhőmérsékleten 

rakásolható kb. 6 óra múlva szobahőmérsékleten, de ajánlottabb egy 
éjszakán át szárítani, 
„neves-nedves” eljárás: csak másnap rakásolható 

 



 
 

MŰSZAKI ADATLAP www.mipahungaria.hu 

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. 

 
Mipa Hungária Kft  8000 Székesfehérvár Zsurló u.2  Tel: 22/514-510, Fax: 22/ 514-517 

 

 

 

 

 

 

2/2 oldal                         HENEPUR MDF Profi 
 
 

VOC előírás A termékre vonatkozó EU-határérték (Kat.A/j): 500 g/l ( 2010) 
Ez a termék max. 472 g/l VOC-t tartalmaz 

 
Tárolhatóság: Lakk: 156 hét, eredeti zárt csomagolásban 

Edző: 52 hét, eredeti zárt csomagolásban +15 ˚C és +25 ˚Cközött 
Figyelem:nedvességre érzékeny 
A felnyitott edény gondosan zárni és rövid időn belül fel kel használni. 

Kiszerelés Lakk : 1kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg 
Edző : 500 ml, 2,5 liter 

 
 
 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 
 

 Az edzőt jól el kell keverni és néhány percig reagálni hagyni. 

 A lakkot alaposan fel kell keverni. 

 A száradási és feldolgozási adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő értékek hibás lakkozáshoz 

vezethetnek. 

 Fóliázott felületre nem javasolt (tapadás!) 

 Erős szívóképességű MDF lapok esetén a marásokat és az éleket célszerű HENEPUR Isoliergrund 

401 alapozóval szigetelni. 

 A HENEPUR PROFI nedves-nedves eljáráshoz alkalamas(töltőalapozó nélkül).  

Selyemfény esetén javasolt HENEPUR Isofüller-rel alapozni. 

 Figyelem: felhasználás előtt a színt ellenőrizni kell és egy adott megrendeléshez ugyanazt a 

gyártási számot használni. 
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