
 
 

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 

 

 

 
 

HENEPUR Natureffekt 
 

TERMÉKLEÍRÁS 

 

Magas minőségű, akrilát bázisú poliuretán lakk beltéri bútorfelületek számára, mely jól 
csiszolható és kiváló töltőhatással illetve terüléssel rendelkezik 
 
Az optimálisan kiválasztott alapanyag kombináció révén különösen alkalmas világos 
faanyagok kezelésére (minimális színélénkülés = természetes színhatás). 

 
A  kiválasztott UV-szűrőanyagok optimálisan védik a kezelt felületet a sárgulás ellen. További fényvédő 
adalék használata nem szükséges. 

 

 

TULAJDONSÁGOK 
Kémiai ellenálló képeség 

ÖNORM A 1605-12 követelményosztály 1B1 

Kopásállóság 

ÖNORM A 1605-12-Prüfung 2 követelményosztály 2D (>50 U) 

Karcállóság 

ÖNORM A 1605-12-Prüfung 4 követelményosztály 4D (>1,0N) 

Játékok lakkozása 

HENEPUR Natureffekt gyerekjátékok lakkozására alkalmas. Az izzadság- és nyálállóságra 
vonatkozó ÖNORM S 1555 szabvány követelményeit kielégíti. 

DIN 4102-1( Égési tulajdonságok vizsgálata az Építőanyagosztály:B1 igazolására) 

A DIN 4102-B1 szerinti forgácslapon (furnérozva is) a HENECAT PUR Härter edzővel: nehezen 
éghető 

 

ALKALMAZÁS 

Alkalmas a bútoripari és belsőépítészeti felületek kialakítására, továbbá peroxiddal kezelt felületek 
bevonataként is használható. Használható gyerekjátékok, valamint élelmiszerrel esetenként érintkező 
fa tárgyak lakkozására is. 

 

MŰSZAKI ADATOK  
kötőanyag: Acrylat 

sűrűség: 0,90g/cm³±0,03    20°C-on 

Szállítási viszkozitás: 20-30 s , DIN 4mm bei 20°C-on 

szín: színtelen 
fényszám: matt 
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FELDOLGOZÁS 

 

Felület előkészítése fokozatos facsiszolás: erősen pórusos fák:  P120-180 

finomabb pórusú fák P150-220 
 

közbenső csiszolás: P 240-320 

 

 

Feldolgozás: +15 és 25°C között 

Felhordás: szórás (Airless, Airmix, poharas pisztoly) 

Mennyiség: 100-120g/m²  rétegenként 

Hígítás: HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670 

Keverési arány: 10 rész HENEPUR Natureffekt 
1 rész HENECAT PUR Härter 451 

Fazékidő: 1 nap 

Száradás: Csiszolható és átlakkozható 1 – 2 óra múlva, ahol a közbenső 
csiszolás közvetlenül mindig a következő réteg felhordása előtt 
történjen. Az éjszakán át tartó száradás javítja a következő réteg 
töltőképességét. 

 
 

Tárolhatóság 
 

Lakk: 208 hét lezárt edényben +15 és 25°C között 
Edző: 104 hét lezárt edényben +15 és 25 ºC között. 
Nedvességre érzékeny! 
A felbontott edényt gondosan zárni és rövid időn belül fel kell használni . 

Csomagolás: 25 l 

FONTOS  TUDNIVALOK 

 

o Az edzőt jól el kell keverni. 

o Nem alkalmazható olyan felületek esetén, ahol folyamatos nedvesség vagy agresszív 
tisztítószer hatása éri.. 

o Feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni. 
Nem használható sötét illetve sötétre pácolt faanyagok esetén ! 

o A lakk-edző keveréket feldolgozás előtt célszerű 10-15 percig reagálni hagyni. 

o A közölt adatok teremhőmérsékleten történő feldolgozásra vonatkoznak Jelentős 
eltérések a lakk tulajdonságainak változásához és hibákhoz vezethetnek.. 

o Exóta fafajok színárnyalatai - mint pl. az indiai alma- a fényhatásokra nagyon érzékenyen 
reagálnak, ezért ellensúlyozásként javasoljuk pácok vagy enyhén színezett lakkok használatát. 
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