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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 Parkett Plus 
 

 
TERMÉKLEÍRÁS 
 
Színtelen, vizes bázisú poliuretán/akrilát diszperzió. A HENECRYL Aqua Parkett Plus nagyon magas 
kopásállóságú, igen jó mechaikai és kémiai tulajdonságokkal. Könnyen feldolgozható, gyorsan szárad 
és mind egykomponensű, mind kétkomponensű bevonatként használható. Közületi alkalmazásra is 
megfelel, nem tartalmaz NMP-t. 

 
ALKALMAZÁS 
 
A HENECRYL Aqua Parkett Plus az erősen igénybevett parketták, fapadlók és lépcsők lakkozására 
szolgál. A szokásos exotafákra is alkalmas, de ismeretlen faanyag esetén ajánlatos prólakkozást végezni. 
Feltétel: az alapozó lakkozás teljes kiszáradása, alapos tisztítás, csiszolás K100-120 papírral. 

 
Műszaki adatok  

Viskozitás: 24 5” 4mm/20°C 

Szín: színtelen 

Sűrűség: 1,04 0,02 g/cm³ 

Fényszám: selyemmatt, fényes 

 

 
FELHASZNÁLÁS 

 

Felület előkészítése 
A kezelendő felületnek száraznak, tisztának, szilárdnak és csiszolatportól, zsírtól, olajtól, és 
egyéb, leválást okozó maradékoktól mentesnek kell lenni. A bevonandó felületet több 
lépcsőben fokozatos csiszolással kell előkészíteni, a finocsiszolást K100-120 szemcsemérettel 
kell végezni. Utólagos átlakkozás lehetséges, az alaplakkozás jó átszáradása és tisztítása, 
majd egy alapos csiszolás ( K100-120) után. 

 
Feldolgozás 

Felhordás: ecsettel, hengerrel,szórással és spaklival 

Felhordás spaklival 2 x HENECRYL Aqua Parkett Plus felhordás spaklival, egymásra 
merőleges irányban, rétegenként kb. 30-40 ml/m

2
-t, műanyag vagy 

rozsdamentes nemesacél spaklival. 
Az első spakliréteg után a közbenső száradás kb. 30 perc, majd ezt 
követően legalább 2 rétegben (rétegenként kb. 120 gr/m

2
 ) kell hengerrel 

vagy ecsettel felhordani. A két réteg között a száradás 3-4 óra, a közbenső 
csiszolást k100-120 papírral kell végezni. 
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Felhordás ecsettel, hengerrel 3 x HENECRYL Aqua Parkett Plus-t ecsettel vagy hengerrel kell 
felhordani  (rétegenként kb. 120 gr/m

2
 ). Az alapozó réteg után 2 óra, 

a közbenső réteg után 3-4 óra száradási időt kell biztosítani. A 
közbenső csiszolás a fedőlakkozás előtt kell k100-120 papírral végezni. A 
24 órán túli közbenső száradásnál mindenképpen közbenső csiszolást 
végezni. 
A teljes lakkfelhasználás kb. 320-350 gr/m

2 
. 

Felhordás szórással Felhordás módja: Airless Airmix poharas 
pisztoly 

 
anyagnyomás: 60 - 80 bar 50 - 60 bar ---- 
levegőnyomás: ---- 1,0 - 1,5 bar 2,5 - 3,5 bar 
fúvóka: 0,22 - 0,33 0,22 - 0,33 1,7 - 1,9 mm 

 
Viszkozitás- ca. 20 - 24 ca. 20 - 24 ca. 20 - 24
 s/4 mm s/4 mm s /4mm 

 
Szóróberendezéstől függően a nyomásértékekben és a fúvóka n 
méretekben eltérések lehetségesek. A feldolgozáskor a 
hőmérsékletTtárgyhőmérséklet +15 és +25 °C között legyen. Száradás: 20°C teremhőmérséklet és max. 65% relativ légnedvesség esetén: 
 kb. 8 óra múlva óvatosan járható és terhelhető 
 kb. 8 - 10 nap múlva teljesen járható és terhelhető 
 kb. 21 nap múlva a szőnyeg is elhelyezhető 
A frissen lakkozott padló az első időszakban minél jobban kímélve van, 
annál hosszabb lesz a bevonat élettartama.A jó szellőzésre (nem 
huzat) is ügyelni kell. 

 

Hígítás: HENECRYL Aqua Parkett Plus feldolgozásra készen van szállítva. A 

szóróberendezéstől és feldolgozástól függően vízzel hígítható. 
Edző: HENECAT Aqua Härter 660 

A hozzáadás után a lakk-edző keveréket kb.15 percig kell hagyni 
reagálni, mivel rövid ideig a viszkozitás emelkedni fog. 
Végül szükség szerint a viszkozitást 5-10 % vízzel lehet beállítani. 

Keverési arány: 10 rész lakk +1 rész edző 
fazékidő: max. 4 óra 20 °C/65 %  esetén 
A fazékidő túllépése után felületi minőségi problémák léphetnek fel. 
Figyelem: magasabb környezeti és tárgyhőmérséklet esetén a 
fazékidő rövidülhet. 

Felhordás: HENECRYL AQUA Parkett Plus alapozóként és 
fedőlakként is feldolgozható 

 

 

 

Tárolhatóság: 24 hónap eredezi zárt csomagolásban+15 és 25°C hőmérséklet 
esetén. 

Csomagolás: 1L ,5L és 10L 
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Ápolás 

 
 Annak ellenére, hogy a HENECRYL Aqua Parkett Plus lakkal bevont felületek már rövid idő 

után szárazak és rakásolhatók, a szükséges kémiai és mechanikai terhelhetőség csap néhány 
nap múlva alakul ki  (20°C/ 65% RF). 

 A felület megóvása és egy későbbi lakkozás időpontjának késleltetése érdekébenen 
ajánlott a rendszeres ápolás a HENECRYL Aqua Parkettpflege (első használat 8-10 
nappal a fedőlakkozás után). Tisztításhoz javasoljuk a HeneVital Reinigungsbalsam 
használatát. 
 

FONTOS TUDNIVALÓK 

 
 Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. 
 Fagytól óvni kell. 
 Oldószerrel nem érintkezhet. 
 A munkaeszközöket a használat után vízzel alaposan le kell tisztítani. 
 A rászáradt lakkmaradékot HENEVISK Acetonverdünnung használatával kell eltávolítani. 

 Szita használata ajánlott a már esetkleg beszáradt lakkmaradványok eltávolítására. 
 Az edényt mindig gondosan zárva kell tartani. 
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