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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 Sun Blocker Rapid 
 

TERMÉKLEÍRÁS 
 
 

Gyorsan száradó, akrilátalapú, sárgulásmentes poliuretán lakk, ami speciálisan beltéri bútorfelületek lakkozására 
lett kifejlesztve. Kiváló terüléssel, nagyon jó csiszolhatósággal és kitűnő töltőképességgel rendelkezik. 

 
A legújabb generációs nanoméretű adalék megemelt karcállóságot kölcsönöz a lakkrendszernek. 

 
A kiválasztott UV-szűrő optimálisan védi a bevont felületet a sárgulástól, további fényvédő hozzáadása nem 
lehetséges. 

 

TULAJDONSÁGOK 
Vegyszerállóság 
ÖNORM A 1605-15 1B1 követelményosztály 
Kopásállóság 
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 2 2 D (≥ 50 U) követelményosztály 
Karcállóság 
ÖNORM A 1605-12-Prüfung 4 4 D (≥ 1,0 N) követelményosztály 
Lángállóság 
ÖNORM B 3800 
nehezen gyúlékony alapra alkalmazva 

Gyúlékonysági oszt. B1 (nehezen gyúlékony) 
Füstképződési oszt. Q1 (gyengén füstöl) 
Cseppképződési oszt. TR1 (nem cseppen) 

Gyerekbútor lakkozás 
A HENEPUR Sun Blocker Rapid gyerek játékok lakkozására is alkalmas mivel kielégíti az ÖNORM S 1555 
„Izzadság- és nyálállóság”, valamint az ÖNORM EN 71-3 „Gyerekátékok biztonsága, meghatározott elemek 
migrációja” (nehézfém mentesség) szabványok előírásait. 

 

FELHASZNÁLÁS 
 

Minden erősen igénybevett felület lakkozására ajánlott a bútor és a belsőépítészet területén, beleértve a konyha- 
és fürdőszobabútorokat is. 
Fehér és színes felületek fedőlakkozása. 
Alkalmas hidrogénperoxiddal kezelt felületek lakkozására is. 
Felhasználható gyerekjátékok és olyan fa tárgyak bevonására, amelyek alkalmanként élelmiszerrel érintkeznek. 

 

MŰSZAKI ADATOK  
Kötőanyag: akrilat 
Sűrűség: 0,93 g/cm3 ± 0,02 20 oC-on 
Szín: színtelen 
Fényességi fok: G00 matt, G20 félmatt, G30 selyemmatt, G50 selyemfény 
Szállítási viszkozitás: 35 + 5 s DIN 4 mm 20 ºC-on 
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2/2. oldal          HENEPUR Sun Blocker Rapid 

 
FELDOLGOZÁS 

 
Előkészítése: lépcsőzetes facsiszolás:  nagy pórusú fafajták   120 – 180 

        finompórusú fafajták 150 – 220 
köztes csiszolás: 240 – 320 

 

Felhasználás:  +15 és 25 oC között 
Felhordás módja: szórás (airless, airmix, tartályos pisztoly),  öntés 
Felhordott mennyiség: 100-130 g/m2 rétegenként 
Keverési arány: 10 rész HENEPUT Sun Blocker Rapid 

1 rész HENECAT PUR Härter 451  
Fazékidő: Kb. 36 óra 20 oC-on, amennyiben a már bekevert lakk következő nap kerül 

felszórásra,  úgy 1:1 arányban friss lakkal (+ edző) elegyítve kell használni. 
A feldolgozási idő további meghosszabbítása nem lehetséges. 

Viszkozitási beállítás: HENEVISK Verdünnung 413 vagy 670 
Száradás: Csiszolható és átlakkozható kb. 1-2 óra után. Ügyelni kell, hogy a csiszolás 

közvetlenül a következő lakkozást előtt történjék. Egy éjszakán át történő 
száradás megnöveli a következő réteg töltőképességét. 

 
 
 

Tárolhatóság: Lakk 104 hét az eredeti, zárt edényben +15 és 25 oC között tárolva 
Edző  104 hét az eredeti, zárt edényben +15 és 25 oC között tárolva 

Csomagolás: Lakk 1 L, 25 L és 200 L 
Edző HENECAT PUR Härter 451 1 L és 2,5  

 
 

FONTOS TUDNIVALÓK 
 

 Az edzővel egyenletesen összekeverni. 

 A lakk-edző keveréket felhasználás előtt 10-15 percig reagálni hagyni. 

 Feldolgozás előtt jól felkeverni. 

 Felhasználás + 15 és 25 oC között 
 Régi lakk-edző keverékek mechanikai és kémiai tulajdonságai rosszabbak! 

 Fehérített felületre való szóráskor a fehérítőszer száradási/reakcióidejét feltétlen be kell tartani! 
 A fenti adatok teremhőfokra vonatkoznak. Az ettől való lényeges eltérés a lakk tulajdonságainak 

változását és lakkozási hibákat eredményezhet. 
 Exótafák, mint pl. indiai alma színe nagyon érzékeny a fényhatásra, ezért javasolt színkiegyenlítés 

pácolással vagy a lakk enyhe színezésével. 

   Üveg lakkozására nem alkalmas. 

 
 
 
 


