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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 Trepp Profi 
 

 
TERMÉKISMERTETŐ 

 
Öntérhálósosdó, akrilát-uretán diszperzió alapú, vízzel hígítható fedőlakk lépcsők nagyüzemi lakkozására. 
Csiszolhatóságát, töltőképességét és mechanikai ellenállóképességét tekintve a legmagasabb igényeket is kielégíti. 
A HENECRYL Aqua Trepp Profi bevonat kopásálló, csúszásgátló és teherbíró tulajdonságokkal rendelkezik. 
Feldolgozható egy-és kétkomponensű anyagként is. 
Enyhe tixotrop tulajdonsága miatt jó állékonysággal rendelkezik függőleges felületeken is.  
Magasabb krém/zsírállósági követelmények esetén (pl. korlátok) javasoljuk a kétkomponensű alkalmazást.  

 
Fapadló bevonat, terhelési osztály C,  különösen magas  ÖNORM C2354 :     kétkomponensű  
Fapadló bevonat, terhelési osztály  A és B ,  mérsékelt és magas ÖNORM C2354 :     egykomponensű 
Nyál és izzadtságállóság      ÖNORM S 1555 

 Kémiai állóképesség      ÖNORM A 1605-12 1B,                         1K és 2K esetén 
Karcállóság     ÖNORM A 1605-12/4 4D( >1,0 N)            1K és 2K esetén 

 
 

ALKALMAZÁS 
 

Lépcsők és korlátok ipari lakkozására javasolt termék. 
Hidrogénperoxiddal kezelt felületeken is alkalmazható. 
Magas terhelhetőség (ÖNORM 2354: C) 3xszórással és 5% H660 edző hozzáadásával érhető el, pl. vendéglők és 
eladóterek számára. 

 

MŰSZAKI ADATOK  
Viszkozitás: tixotrop 
Színárnyalat: színtelen 
Sűrűség: 1,04g/cm3   ±0,01 
Fényességi fok:  G20 selyemmatt 
pH-érték: 8,0 ± 0,2 
Megengedett legalacsonyabb 
felhordási hőmérséklet: 

12 ˚C alatt a megfelelő lakkfilm  kialakulása  illetve a lakkréteg 
kikeményedése nem megy végbe. 

 
 

FELHASZNÁLÁS 
 

Előkészítés: 
A jó minőségű felület előfeltétele a tiszta facsiszolat. Finompórusú fafajtákhoz 180-as,  tűlevelű illetve durva 
pórusú fafajtákhoz, mint pl. tölgy, kőris 150-es papír ajánlott. Túl durva facsiszolat esetén szálkásodás veszélye áll 
fenn. 
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Feldolgozás 

 

Felhordás: 
poharas pisztoly: Fúvóka:  1,7 – 2,0 mm, levegőnyomás: 3 – 4  bar 

Airless/Airmix: 
hengerezés 

Fúvóka:  0,23 – 0,28 mm 
Anyag nyomása: 90 – 110 bar 
Porlasztónyomás: 1,5 – 2,0 bar 

Keverési arány 20 rész HENECRYL Aqua Trepp Profi 
 1 rész  HENECAT Aqua Härter 660 
Több percig, alaposan kell elkeverni. A feldolgozási viszkozitás csak 
néhány perces reakcióidő után áll be. Felhasználás előtt át kell szűrni. 

Fazékidő 4 óra 

Mennyiség: 70 – 90 g/m2   alapozás 
80 - 120 g/m² fedőlakkozás 
A jó kopásállóság feltétele 3 réteg felhordása, köztes csiszolással 

Viszkozitás: felhasználásra kész 
Hígítás: max. 3 % víz 
Száradás: a hőmérséklettől és felvitt mennyiségtől függően 1 – 3 óra elteltével 

csiszolható, + 15°C-os feldolgozási hőmérséklet alatt a száradás 
lelassulhat. 
A kész bevonat a harmadik réteg felhordása után 24 órával vehető 
igénybe. 
Első tisztítás(nedves törlés) 8 nap után lehetséges. 
Szőnyeg és mechanikus terhelhetőség 14 nap száradás után  

VOC 
EU- határérték a termékre (Kat.A/e): 130 g/L (2010) 
Ez a termék max. 75 g/L VOC-t tartalmaz. 

 

Tárolhatóság: 12 hónap, eredeti zárt csomagolásban +15 ˚C és +25 ˚C közötti tárolási 
hőmérsékleten. 

Csomagolás: 25 liter 
 
 

FONTOS TUDNIVALÓK 
 Felhasználás előtt jól elkeverni. 
 A fagyveszélytől óvni kell. 
 Oldószerrel nem érintkezhet. 

 A munkaeszközöket használat után csapvízzel gondosan meg kell tisztítani. A rászáradt 
lakkmaradványokat Aqua Reiniger tisztítóval kell eltávolítani. 

 Vizes és oldószeres lakkok párhuzamos használata esetén Aqua Umntzert ajánlott a 
             szóróberendezés átmosásához. 

 Mind szórásnál, mind pedig öntésnél szűrőháló használata ajánlott az esetleges, 
megszáradt lakkmaradványok kiszűrésére. 

 A megbontott edényzetet gondosan le kell zárni. 
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