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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. 

 
Mipa Hungária Kft  8000 Székesfehérvár Zsurló u.2  Tel: 22/514-510, Fax: 22/ 514-517 

 

 

 
 

HENECRYL Aqua Spachtelgel 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

 
Színtelen, vizes bázisó, magas viszkozitású,akrilát-bázisú spaklialapozó. A Henecryl Aqua 
Spachtelgel-nek  nag yon  jó  pó rus tö l t ő  képessége  van  és  nag yon  szép 
színé lénkü lés  okoz a  faan yagon  
 

ALKALMAZÁS 
 

 Spaklialapozó a parkettákra és a fapadlókra 
 az utólsó fedőréteg előtti un. „null-spaklizásra” is alkalmas 

 a szokásos exótafákra is alkalmas (ismeretlen fafajoknál próba elvégzése ajánlatos) 

 
Műszaki adatok  
Kötőanyag: sztirolakrilát 
Sűrűség: kb. 1,0g/cm³ 20°C-on 
Szín: színtelen 
fényszám:  
Viszkozitás: tixotrop 

 

FELHASZNÁLÁS 
 
Alap 

 
Tömör vagy furnérozott parketta vagy fapadló 
 

Felület előkészítése 

 
Finomcsiszolás: K 100-120 
 
Bizonyos körülmények között a felületet több fokozatban kell csiszolni. 
 

Feldolgozás 

 

Feltétel: a hőmérséklet +15 és 25°C között legyen 
Felhordás: spaklival (műanyag vagy rozsdamentes acél) 

Mennyiség: a bevonat felépítésétől függően  max. 40 g/m
2 

rétegenként 

 
 
 
 

Rétegfelépítések: 

A: 
2 x Henecryl Aqua Spachtelgel egymásra keresztirányban 
felhordva 
mennyiség kb. 30-40 g/m

2 
rétegenként 

Száradás kb 30 perc, nicz közbenső csiszolás 
B (Null-Spachtelung): 
Az utolsó fedőtéteg előtt, közbenső csiszolás után 1 x Henecryl 
Aqua Spachtelgel-t keresztirányú spaklizással felhordani és kb. 
20 perc száradás után következik az utolsó fedőréteg. 
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Viszkozitás: feldolgozásra kész 

 
Száradás: 

20 - 30 perc 20°C-on és 65% relativ légnedveségnél. A jó 
szellőzésre ügyelni kell, de ne legyen huzat. 
A magas légnedvesség és az alacsony hőmérséklet késleltetik a 
száradást. 

Átlakkozás: minden parkettára/fapadlóra alkalmas Henelit Aqua lakkal 

Eszközök tisztítása: víz 

 
 
 

Tárolhatóság 104 hét eredeti zárt csomagolásban +15 és 25°C között 

 Csomagolás: 5 l 

 
 

FONTOS TUNIVALÓK 
 

 Feldolgozás előtt alaposan fel kell keverni 

 A közölt adatok teremhőmérsékletre vonatkoznak, az ettől való jelentős eltérés a 
tulajdonságok megváltozását és hibás lakkbevonatot eredményezhetnek. 

 Ismeretlen fafajok esetén mindig javasolt próbafelület elkészítése. 
 
 


