
 
 

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. 
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HENEPUR Mega FG270 ESTA 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

Gyorsan száradó,jó töltőképességű, színtelen kétkomponensű PUR –lakk poliészter-poliol bázison. 
 

ALKALMAZÁS 

Általánosan használható alapozó és fedő lakk elsősorban magas töltőképességű vagy zárt pórusú 
lakkozáshoz a bútoriparban és a belsőépítészetben. 

 

 

Műszaki adatok  
Szín színtelen 
Fényszám selyemmatt 
Viszkozitás kb  25 s DIN 4mm/20°C 

 Keverési arány 2 rész HENEPUR Mega 

 1 rész HENECAT PUR Härter 221 
Fazékidő kb. 2 óra teremhőmérsékleten 

 
 

FELDOLGOZÁS 

 
Felhordás szórás(levegő, Airless/Airmix, elektrosztatikus) 
Mennyiség 100-150g/m² rétegenként 
Hígítás HENEVISK Verdünnung 670 (0-20%) 
Száradás csiszolható és átlakkozható kb. 3-4 óra múlva, teremhőmérsékleten 

 rakásolható 5-6 óra múlva, teremhőmérsékleten, de jobb másnap 
Tárolhatóság: 156 hét eredeti zárt csomagolásban 
Csomagolás lakk: 20 Liter 

 edző: 5 Liter 
 

 
FONTOS TUDNIVALÓK 

 Az edzőt jól el kell keverni 
 Feldolgozás 15 és 25°C között 
 Feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni 
 A lakk-edző keveréket feldolgozás előtt 10-15 percig hagyni kell reagálni 
 A közölt adatok teremhőmérsékletre vonatkoznak.Az ettől való jelentős eltérés a lakk 

tulajdonságainak megváltozását okozhatják és hibás bevonatot eredményezhet.  
 Sötét felületeken történő feldolgozásnál arra kell ügyelni, hogy különösen 

vastagabb bevonatok esetén fátyolosodás következhet be. 
 Peroxiddal kezelt felületeken nem alkalmazható. 
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