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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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HENECRYL Aqua Fugenkitt 
 

 
Termékleírás 

 
HENECRYL Aqua Fugenkitt kötőanyagként alkalmazható facsiszolat porhoz, mellyel keverve 
a parketta rések kitöltésére szolgál. 
A HENECRYL Aqua Fugenkitt, magas szárazanyag tartalmánál fogva jó  póruskitöltő, 
tapadó és ragasztó erővel rendelkezik.  Könnyen megmunkálható, szagtalan és 
alacsony károsanyag tartalmú. 

 
Alkalmazás 

 
-  Réskitöltő anyag parketták javításához, fa csiszolatporral keverve  

 

MŰSZAKI ADATOK  

Kötőanyag: akril-poliuretán 

Sűrűség: kb. 1,0g/cm³  20°C-on 

Szín: színtelen 

Fényszám: nem jellemző 

Szállítási viszkozitás: tixotrop 
 
 

Feldolgozás 

Alap: 

parketta és fapadló, tömörfa vagy furnérozott 

Előkészítés: 
 
A körülményektől függően az alapfelületet több menetben csiszolással kell előkészíteni. 
 
Megmunkálás: 

 

Feldolgozási feltételek: feldolgozás +15 és 25°C között 

Felhordás módja: spakli (rozsdamentes, lekerekített nemesacél) 

Felhordási mennyiség: kb. 40 - 80 g/m
2 

a résméretektől függően 
 

 
Keverék készítés, felhordás: 

kb. 10 % fa csiszolatpor felhasználásával egy pasztaszerű és 
spaklizható pépet kell kikeverni. A masszát kétszer kell a résekbe 
telítésig bedolgozni. A nagyobb réseket előzetesen is spaklizni kell. 
Száradás után ügyelni kell a gondos csiszolásra. 
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Viszkozitás : feldolgozásra készen beállítva 

Viszkozitás változtatása:  

 

 
Száradás: 

30 - 40 perc a szokásos rétegvastagsággal,  20°C / 65% relatív 
légnedvesség esetén 
A huzatmentes, de jó szellőzésre ügyelni kell. 
A magasabb légnevesség valamint az alacsonyabb  hőmérséklet 
késleltetheti a száradást! 

Tisztítás vízzel 

 
 

 
 
 
Tárolhatóság: 

104 hét  +15 és 25°C között 
Figyelem! Nedvességre érzékeny 

A felnyitott edényt gondosan zárni és rövid időn belül felheasználni. 

Csomagolás: 1 l 

 
 
 

FONTOS TUDNIVALÓK 

 
 Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.. 
 A felhasznált csiszolatpor ne tartalmazzon viaszt, lakkmaradékot és csiszolószemcséket. 
 A közölt adatok teremhőmérsékletre vonatkoznak. Az ettől való jelentős eltérések a 

tulajdonságok megváltozását és hibás lakkozást eredményezhetnek. 
 Miután a HENECRYL Aqua Fugenkitt -et a csiszolatporral összekeverték, a viszkozitás 

megnövekedhet. Ez további HENECRYL Aqua Fugenkitt hozzáadásával korrigálható. 
Az erősen felhígított anyag a résekbe beleeshet. 

 


