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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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HENEDEKOR Rustikal 
 

TERMÉKLEÍRÁS 

 

Fényálló pigmentekkel és színezőkkel készített pác a tölgy és a kőris pórusos rajzolatának 
kiemelésére. A HENEDEKOR Rustikal nem érdesíti a fa felületét, ezért kevesebb csiszolás és 
kisebb lakkfelhasználást eredményez. 

 
ALKALMAZÁS 
 

HENEDEKOR Rustikal oszlatás nélküli szórásos eljárásra készült. Oszlatásos eljárás esetén 
javasolt a száradás késleltetése Beizverzögerer használatával. Ez főleg nagy felületek esetén 
könnyíti meg a munkát.   

 

Műszaki adatok  
Összetétel fényálló pigmentek, oldószer 

Sűrűség kb. 0,89g/cm³  színtől függően 

Szín a HENEDEKOR Rustikal Beizkarte szerint  
a színek egymással keverhetők és az alábbi koncentrátumok állnak 
rendelkezésre a módosításhoz 
 
PMS 421 Rot WLF 
PMS 591 Bordeaux WLF 
PMS 605 Gelb WLF 
PMS 631 Blau WLF 
PMS 700 Orange WLF 
PMS 800 Braun WLF 
PMS 951 Schwarz WLF 

PMS 461 Weiß LP 

 

FELHASZNÁLÁS 

 
Felület előkészítése 

A jó minőségű felület előfeltétele a kifogástalan facsiszolás, melyet rostirányban, K120-150 éles papírral 
kell végezni, majd gondosan portalanítani. 

 
Feldolgozás 

Feltétel +15 és 25°C közötti hőmérséklet 
Felhordás szórás ill. szórás és utántörlés 

Mennyiség Enyhe többlettel kell felszórni. Utántörlés esetén nagyobb töblettel 
kell felszórni. 
1 liter HENEDEKOR Rustikal  6 -8m²-re elegendő 

Hígítás világosítás: HENEDEKOR Rustikal Wisch színtelen vagy 
HENEDEKOR Rustikal Spritz színtelen 

 késleltetés: max. 10% HENEVISK Beizverzögerer 



 
 

MŰSZAKI ADATLAP www.mipahungaria.hu 

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 

 

 

Száradás átlakkozható kb. 1 óra múlva 

Átlakkozás a HENEDEKOR Rustikalbeize  fényálló HENEPUR vagy HENECRYL 
bútorlakkokkal ( pl. HENEPUR Sun Blocker vagy HENECRYL Aqua 
Brillant) 

Tisztítás HENEVISK Verdünnung 413 vagy HENEVISK Verdünnung 670 
 

 

Tárolhatóság 52 hét zárt edényben 
Csomagolás 1l, 5l 

 

FONTOS TUNIVALÓK 

 Egy adott munkára ugyanazt a gyártási számú anyagot kell használni. 

 A közölt adatok teremhőmérsékletre vonatkoznak. Az ettől való jelentős eltérés a 
tulajdonságok megváltozását és ezáltal hibás lakkozáshoz vezethet. 

 Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. 

 A pácok egymással keverhetők, továbbá a színek speciális koncentrátumokkal 
módosíthatók. 

 A páckártyáink színei nem kötelező érvényű minták. A faanyag jellege és csiszolása, a felhordás módja 
és a pác mennyisége, valamint a különböző lakkrendszerek színeltérésekhez vezethetnek. Ezért 
elengedhetetlen próbapácolás végzése az eredeti faanyagon. 
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