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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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HENEPUR   Diamantsiegel 
 

 
TERMÉKISMERTETŐ 

 
Fényálló, akrilátbázisú speciális csúszásmentes parkettlakk kitűnő kopás- és karcállósággal(„acélgyapot-teszt”). 
Hengerrel történő felhordásra javasolt. 
UV szűrő adalékanyagot tartalmaz, egyéb fényvédőszer hozzáadása nem javasolt. 

 

Tulajdonságok 

Kémiai anyagokkal szembeni ellenállóképesség 

ÖNORM A 1605-15 Követelményosztály 1B1 

Kopásállóság 

ÖNORM A 1605-12- 2-es vizsgálat Követelményosztály 2C (> 150 U) 

Karcolásállóság 

ÖNORM A 1605-12- 4-es vizsgálat Követelményosztály 4D( > 1,0 N) 

Minimális követelmény fa padlózaton  ÖNORM C2354 Igénybevételi osztály C 

 

ALKALMAZÁS 
 

Nagy mechanikai igénybevételnek kitett felületek, asztalok lakkozására alkalmas, peroxiddal kezelt anyagokra is 
használható. 

 

MŰSZAKI ADATOK  
Kötőanyag Akrilát-poliol 

Viszkozitás: 30” ±5 DIN 4 mm/20°C 

Színárnyalat: Színtelen 

Sűrűség: 0,95 g/cm3 ±0,02 / 20 ºC 

Fényességi fok: G20 selyemmatt  G50 selyemfényű 

 
FELDOLGOZÁS 

 

Felület előkészítése: alapcsiszolás: nagypórusú fa P 120-150 

  finom pórusú fa P 150-220 

 
köztes csiszolat 

 
P 240-320 

 

Feldolgozás feldolgozási hömérséklet +15 és 25°C 

Felhordás: szórás, ecsetelés, hengerezés 

Mennyiség: 120-150g/m² / réteg 

Hígítás alapozásnál javasoljuk 20% HENEVISK 670 adagolását, a további 
lakkrétegeket hígítatlanul kel feldolgozni. 

Keverési arány: 5 rész HENEPUR Diamantsiegel 
1 rész HENECAT Härter 451  
 Fazékidő: 1 munkanap 

Száradás: csiszolható és újralakkozható kb. 2-3 óra múlva, de a köztes csiszolás 
mindig közvetlenül a következő lakkréteg felvitele előtt történjen. Egy 
éjszakai köztes száradás javítja a következő lakkréteg töltőképességét. 
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Tárolhatóság: Lakk:   156 hét eredeti zárt csomagolásban +15 ˚C és +25 ˚C között 
Edző:   104 hét eredeti zárt csomagolásban +15 ˚C és +25 ˚C között 
Figyelem: az edző nedvességre érzékeny ! 
Az edényt gondosan vissza kell zárni és az anyagot rövid időn belül 
felhasználni. 

Csomagolás Lakk : 5  liter 
Edző : 1 liter 

 

 
FONTOS TUDNIVALÓK 

 

 Az edzőt jól elkeverni. 

 Felhasználás előtt a lakkot jól felkeverni. 

 A lakk- edző keveréket felhordás előtt 10-15 percig ajánlott előreagáltatni. 

 A száradási és feldolgozási adatok szobahőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő 
értékek hibás lakkozáshoz vezethetnek. 
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