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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 Parkett Finish 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

 
Egykomponensű, környezetkímélő, NMP-mentes, vízbázisú lakkbevonat fapadlók és parketták 
számára. Magas szárazanyag tartalma miatt jó teherbírással és kedvező mechanikai tulajdonságokkal 
rendelkezik. Gyors száradása és jó csiszolhatósága gazdaságos munkavégzést tesz lehetővé. 

 

ALKALMAZÁS 

HENECRYL Aqua Parkett Finish a belső terekben parketták, fapadlók és lépcsők bevonására alkalmas. 
Ismeretlen, mint pl. exóta fafajok esetén célszerű próbalakkozást végezni. 
 

Műszaki adatok  
Viszkozitás: 30s +/-10, DIN 4mm/20°C 
Szín: színtelen 
Sűrűség: 1,03 ± 0,02g/cm³ 
Fényesség: fényes, selyemfényű 
pH-érték: 7,9 ± 0,3 
Feldolgozási hőmérséklet: +12°C alatti környezeti vagy felületi hőmérséklet esetén 

a megfelelő kikeményedés és filmképződés nem 
biztosított 

 
 

FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÓ 
 
Felület előkészítése 

 
A jó minőségű felületek előállításnak feltétele a szakszerű facsiszolás, melyet több lépésben kell elvégezni.  
Az utolsó csiszolást min. 120, vagy ennél finomabb szemcsézettel kell elvégezni. 
A lakkozandó felületnek tisztának és pormentesnek kell lenni. A túl durva facsiszolás szálfelhúzódást fog 
eredményezni. 

 
Feldolgozás 

 

 Felhordás módja: ecset, henger, spakli, szórás 
Szórás:az alacsonyra beállított viszkozitás  miatt 
függőleges felületek esetén megfolyás veszélye fennáll. 
Ilyen esetekben a  
HENECRYL Aqua Brillant ill.. HENECRYL Aqua Fair Brillant 
alkalmazható. 

Mennyiség: Alapozás: 70-90g/m²  (10-14m²/l) 
Fedőréteg: 100-150g/m²  (6-10m²/l) 

Szórási viszkozitás HENECRYL Aqua Parkett Finish feldolgozásra kész állapotban 
szállítva, hígítani nem szükséges 

Hígítás HENECRYL Aqua Parkett Parkett Finish feldolgozásra kész 
állapotban szállítva, hígítani nem szükséges 
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Szárítás: Az első és a második spatulyázás után:    ca. 30 perc 
Az első és a második, ecsettel vagy hengerrel történő 
felhordás után, mennyiségtől és hőmérséklettől függően:    
3 – 4 óra 
A kész lakkozott felület kb. 12 óra után óvatosan járható. 
Az első tisztítás (nedves törlés) legkorábban 8 nap után 
végezhető el. 
A teljes terhelhetőség 14 nap után lehetséges, szőnyeget 
elhelyezni legkorábban 21 nap után ajánlott. 

Közbenső csiszolás A spatulyázások után, illetve a az utolsó fedőréteg 
felhordása előtt kell 150 – 220 szemcsemérettel 
elvégezni. Fényes felületek esetén, a csiszolási csíkok 
elkerülése érdekében finomabb csiszolószemcse 
használata ajánlott. Gépi közbenső csiszolás esetén 
célszerű a gépet a felületen gyorsan és nyomás nélkül 
vezetni. 

Kiadósság Három rétegű felhordás esetén ca. 0,4 l / m²  
VOC-előírások A termékre vonatkozó EU-határérték (Kat. A/e): 130 g/l 

(2010) 
Ez a termék max. 22 g/l VOC-t tartalmaz 

 
 

 

Ajánlott rétegrend: 
 
1. 3 réteg HENECRYL Aqua Parkett Finish ecsettel vagy hengerrel; az alapozás után 

2 óra, a közbenső réteg után 3-4 óra száradási idő 
nach dem Zwischenanstrich ca. 3-4h Trockenzeit einhalten.   

2. 2 réteg HENECRYL Aqua Parkett Finish rozsdamentes, sima spatulyával, 
ezután 
2 réteg ecsettel vagy hengerrel 

 
 

Régi padlók és készparketta felújítása 

 
Régi fapadlók és gyárilag lakkozott készparketták felújításánál egy kis felületen ellenőrizni kell a tapadást és 
a lakk terülését. Az ilyen jellegű felületeket minden esetben csiszolni kell. A felületeken nem maradhat viasz, 
polírozó anyag vagy egyéb szennyeződés. 
 

 
 

Tárolhatóság: 12 hónap lezárt edényben +15 ~ 25 ºC tárolási 
hőmérsékleten 

Csomagolás 1000 l 
Rendelésre 120 l és 200 l hordós illetve konténeres 
szállítás lehetséges 
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ÁPOLÁS 
 

 rendszeresen nedves kendővel törölhető 
 erősebb szennyeződéseket semleges, nem dörzsölő hatású tisztítószerrel kell 

eltávolítani 
 havonta egy alkalommal, a kereskedelemben kapható ápolószerrel történő kezelés 

megnöveli a lakkozás élettartamát 
 

 
FONTOS TUDNIVALÓK 

 felhasználás előtt a lakkot jól fel kell keverni 

 fagyveszélyes anyag 

 szerves oldószerrel nem érintkezhet 

 a munkaeszközöket használat után vízzel lehet tisztítani 

 a megszáradt lakkmaradványokat Aqua Umnetzer vagy Henevisk Aceton 
hígítóval lehet eltávolítani 

 abban az esetben, ha ugyanazon berendezésben vizes és oldószeres lakkot is 
használ, tisztításhoz Aqua Umnetzer-t kell alkalmaszni 

 az esetleg beszáradt lakkmaradványok eltávolítására szűrőszita használata javasolt 

 a tároló edényt gondosan zárva kell tartani 

 exóta fák - mint pl. indiai alma is – színe nagyon fényérzékeny, melynek 
ellensúlyozására egalizáló pácolás vagy enyhe lakkszínezést javasolt 
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