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Jelen adatlap megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli ajánlásaink, műszaki adatlapjaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk, valamint 

saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is 

vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségi körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan 

tényezőknek vannak kitéve, amelyekre nincs befolyásunk, és amelyeket azok komplexitása okán, nem tudunk megítélni. Ez szükségessé teszi a termékeink alkalmassági vizsgálatát, az Önök által 

tervezett felhasználási területre vonatkozóan. A besorolásra, toxicitásra és óvintézkedésekre  vonatkozó tudnivalókat, a mindenkori biztonsági adatlapban találják. Termékeinket szakszerűen, 

szorosan lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek. 
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HENECRYL Holzspritzwachs  
valódi Carnauba viasszal 
 
TERMÉKLEÍRÁS 
 
Kellemes illatú, nagyon gyorsan száradó szóróviasz, jó vízállóságú, kellemes tapintású és az UV-szűrőadalékok 
miatt magas fényállóságú. Polírozni nem szükséges. 
 

TULAJDONSÁGOK 

Vegyi ellenálló képesség  

ÖNORM A 1605-15 követelmény osztály: 1C 

Karcállósági  

ÖNORM A 1605-12- 4. sz. vizsgálat követelmény osztály 4 E (≥ 0,5 N) 

A termék megfelel az ÖNORM EN 71-3 „Gyermekjátékok biztonsága - bizonyos elemek migrálása” szabványnak.  

 
ALKALMAZÁS 
Nyers és lakkozott bútorfelületek, fa mennyezetek, burkolatok, stb. gazdaságos viaszozása, ha optikailag és 
tapintásra is  viaszolt felületet akarunk elérni. Különösen alkalmas pozitív pácolású fenyőfa anyagokra. 
 

MŰSZAKI ADATOK 

kötőanyag:  viasz, olajkeverék 

sűrűség: 0,91g/cm
3
 

szín: színtelen 

fényszám: matt 

szállítási viszkozitás: kb. 16 mp DIN 53 211  4mm/20C
o
  

 
FELDOLGOZÁS 
Felület előkészítése: 
durva pórusú faanyagok végső csiszolása szemcse: 120-tól – 150-ig 
finom pórusú faanyagok végső csiszolás szemcse: 150-től – 220-ig 
 
Feldolgozás:  

feldolgozás f+15 és 25C
o
 között 

felhordás módja: szórás 

felhordási mennyiség: 2 x szórás, köztes csiszolással 

hígítás HENEVISK Nitro Verdünnung hígító 

tisztítás: HENEVISK Nitro Verdünnung hígító 

felhordási mennyiség 80 – 120 g/m
2
 munkaütemenként 

száradás csiszolható és átlakkozható kb. 30 – 45 perc után 

tárolhatóság 
156 hét, zárt, eredeti csomagolásban, +15 és 25C

o
 közötti 

tárolási hőmérsékleten 

csomagolás 5L , 30L 
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FONTOS TUDNIVALÓK 
feldolgozás előtt jól felkeverni 

 gyorsított szárításnál nem szabad túllépni az 50C
o
-ot (viasz kiválik) 

 8C
o
 alatt ne tároljuk (a viasz kikristályosodik) 

 lakkozott felületek (SH vagy PUR) viaszolásánál ne teljen el több, mint 8 óra az utolsó lakkozástól, 
máskülönben köztes csiszolás szükséges. 

04.15/RS 
Nyilatkozat: 

Das Rezept  entspricht der EN 71-3: Sicherheit von Spielzeug Teil 3: Migration bestimmter Elemente (Schwermetalle) 

A termék gyártási recepturája megfelel az EN 73-1 szabványnak: 
Gyerekjátékok biztonsága/3.rész 

Meghatározott elemek (nehézfémek) migrációja 
A termék nem tartalmaz nehézfémet 
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