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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 DUALIT 

 

 

TERMÉKLEÍRÁS 

 
Kiváló minőségű poliuretánnal erősített beltéri lakk, amely alapozóként és fedőként egyaránt alkalmazható a 
bútoriparban. Beállítása lehetővé teszi az 1K vagy 2K feldolgozást. Nem tartalmaz formaldehidet és savat. 
Speciális fényvédő anyagot tartalmaz, amely megfelelő védelmet biztosít sárgulás ellen. További fényvédő szerek 
hozzáadása nem javasolt. 

 

Feldolgozás egykomponensû lakk-ként 

Normál igénybevétel esetén, pl.nappali, hálószoba és gardrób bútoroknál a HENEPUR Dualit edző hozzáadása nélkül 
alkalmazható, így is megfelelõ kémiai ellenálló képességgel rendelkezik.Nyállal és izzadtsággal szemben ellenálló.  
 
Feldolgozás kétkomponensű  lakként 
10% PUR Harter HENECAT Härter 451 hozzáadásával még nagyobb kémiai ellenálló képesség érhető el. 
Kétkomponensű rendszerben alkalmazva megfelel fokozott igénybevételű bútorok, mint pl. konyha és fürdőszoba 
berendezések, székek és asztalok lakkozására. 

 

TULAJDONSÁGOK 
Kémiai anyagokkal szembeni ellenállóképesség 
ÖNORM A 1605-12 Előírt osztály 1B 
Kopásállóság 
ÖNORM A 1605-12- 2-es vizsgálat Előírt osztály 2 D( > 50 U) 
Karcállóság 
ÖNORM A 1605-12- 4-es vizsgálat Előírt osztály 4 D( > 1,0 N) 
Megfelel az ÖNORM EN 71-3 szabvány előírásainak: „Gyermekjátékok biztonsága” (nehézfémmentesség) 

 

 

TECHNIKAI ADATOK  
Kötőanyag: olajmódosított poliészterpoliol 
Szállitási viszkozitás: 35 ± 5 DIN 4mm 20 °C 
Szín: Színtelen 
Sűrűség: 0,92 g/cm³ ± 0,02 20 °C 
Fényesség G00-matt G20-selyemmatt G50-selyemfényû G80-fényes 

 

FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÓ 

 

Felület elõkészítése: alapcsiszolás: nagypórusú fa P 120-180 

  finom pórusú fa P 150-220 

 
köztes csiszolás: 

 
P 240-320 
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FELDOLGOZÁS feldolgozási hömérséklet +15 és 25°C 
Felhordás: szórás (Airless,Airmix, poharas pisztoly), öntés 
Mennyiség alapozásnál :120-160 g/m² / réteg 

fedõlakkozásnál : 100-130 g/m² / réteg 
Hígítás max 30% Verdünnung 413 (gyors) vagy Verdünnung 670 (lassú) 
Száradás: csiszolható és átlakkozható kb. 1 - 2 óra múlva, a köztes csiszolás 

közvetlenül a következő lakkréteg felhordása előtt történjen 

 

Feldolgozás 2K lakként 
 

Keverési arány: 10 rész PUR DUALIT 
1 rész HENECAT Härter 451 

Fazékidő: 2 munkanap, a fel nem használt anyagot a következő nap frissen bekevert 
anyaggal 1:1 arányban keverni kell, a tárolhatósági idő további növelése 
nem lehetséges 

 

 

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 Csomagolás lakk : 10l,  25l,  200l 
edző : 1L,  2,5L,  10L 

 

 

FONTOS TUDNIVALÓK: 

 Az edzőt alaposan keverjük el! 
 Feldolgozás előtt a lakkot alaposan keverjük fel! 
 Az edző-lakk keveréket feldolgozás előtt hagyjuk 10 - 15 percig előreagálni ! 
 A megadott adatok szobahőmérsékleten való felhasználásra vonatkoznak. Ettől erősen 

eltérő hőmérsékleti viszonyok módosítják a lakk tulajdonságait és hibás lakkozáshoz 
vezethetnek. 

 
 


