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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 HS Color 
 
TERMÉKLEÍRÁS 

 
Igen jó minőségű, gyorsan száradó, kétkomponensű poliakrilát-gyanta bázisú színes lakk, kiváló 
fényállósággal, gyűrűállósággal, töltőképességgel, valamint magas szárazanyag tartalommal.  
A HENEPUR HS Color-ral magasan töltött, zártpórusú felületek készíthetők. 
A HENEPUR HS Color  a Pro Mix Industry rendszerrel színezhető, a bázis színek adagolása az 
alaplakkhoz viszonyítva max. 25 % lehet. 

 
TULAJDONSÁGOK 

Kémiai ellenálló képesség 

ÖNORM A 1605-12 Követelményosztály: 1B 

Gyermekjátékok lakkozása 

A HENEPUR HS Color megfelel az ÖNORM  EN 71-3 követelményeinek :„Gyerekátékok biztonsága; 
Bizonyos elemek migrációja” (nehézfémmentes) 

Építési termékek égési tulajdonságai a DIN 4102-1 szerint 

Nehezen éghető faforgácslapon(furnérozott is), melynek égési tulajdonsága: DIN 4102-B1 

 
 

ALKALMAZÁS 

 faanyagok magas minőségű, ellenálló, színes bevonataként ajtók, konyha/iskola/iroda/lakótéri 
bútorok, valamint a szállodai és vendéglátó ipari berendezések területén 

 zárt pórusú lakkozáshoz ajánlott a HENEPUR Isofüller X_Press vagy más hasonló minőségű 
alapozó 

 a Henepur HS Color –nak kitűnő tapadása van a legtöbb műanyag felületre (tapadási próba 
szükséges) 

 a Henecat Glashärter alkalmazásával üvegfelületekre is színes bevonatként megfelelő 

 alkalmas gyerekjátékok, valami t olyan tárgyak bevonására, melyek esetenként élelmiszerrel 
érintkeznek 

 
 

FELDOLGOZÁSI 
 
Felület:  töltőalapozóval előkészített felület(Henepur Isofüller vagy Isofüller X-Press), alapozó fóliával vagy  
              anélkül 
 
Előkészítés:  előcsiszolással  P 4 0 0 - 5 0 0  

 
 
 
 
 
 
 

MŰSZAKI ADATOK  
Kötőanyag: poliészter-poliol 

Szállítási viszkozitás: 250-300 mp. DIN 4mm/20°C 

Szín: minden RAL-, Sikkens-, NCS, Sanitär- és egyedi 
színekben Sűrűség(alaplakk): kb. 1 g/cm³ , 20°C-on 

Fényszám: selyemmatt, magasfényű 
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Feldolgozás: 

Feldolgozási : hőmérséklet  +18 és 25°C között, minimális légáramlással 

Felhordás módja: szórás(Airless, Airmix, poharas pisztoly) 
Airless:   nyomás: 120-150 bar, fúvóka: 0,22 mm (fúvóka jele: 0940) 
Airmix:    nyomás: 60-80 bar,     levegő: 1,5-2,0 bar, fúvóka: 0,22 mm (0940) 
Poharas: levegő: 2,5 – 3,5 bar, fúvóka: 1,3-1,5 mm 

Mennyiség: 2 * max. 100-120 g/m²  közbenső csiszolás: 500-800 

Keverési arány: 3 rész HENEPUR HS Color/1 rész HENECAT PUR Härter 451 
+ 20-30 % hígító Henevisk 670 (lang) , vagy 
3 rész HENEPUR HS Color/1 rész HENECAT PUR Glashärter  
+ 20-30% hígító Henevisk 670(lang) 
 

Fazékidő: kb. 2 óra 

Viszkozitás módosítása: Feldogozási viszkozitás: 17-25 mp/ DIN4 
HENEVISK Verdünnung 670, HENEVISK Verdünnung 670 lang hígítókkal 

Száradás: Porszáraz: kb. 10 perc 
Csiszolható, átlakkozható: kb. 3 óra 
Polírozható kb 16 óra múlva 

Tisztítás: HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670 

 
 
VOC 

A HENEPUR HS Color a HENECAT PUR Härter 451/Glashärter 
edzővel, valamint max. 10% HENEVISK Verdünnung 413/670 hígítóval 
használható. 
(Kat A/j: 500g/ L ; VOC a felhasználásra kész állapotban< 500 g/l) 

 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 
 

 Az edzőt alaposan el kell keverni 
 A bekevert lakkot felhasználás előtt 10-15 percig hagyni kell előreagálni 
 A kész bevonatot megjelenésre és mechanikailag is meg kell vizsgálni 
 Figyelem: felhasználás előtt a színárnyalat ellenőrizendő !. 
 Egy adott megrendeléshez lehetőleg csak ugyanazon gyártási számú anyagot kell felhasználni.   
 Műanyagok és fóliázott munkadarabok lakkozásakor, tekintettel ezen anyagok különböző 

összetételeire, előzetes vizsgálatokat kell végezni. 
 A közölt adatok teremhőmérsékletre vonatkoznak, az ettől való jelentős eltérés a lakk tulajdonságainak 

megváltozásához és ezáltal hibás lakkozáshoz vezethetnek. 
 Üveglakkozás esetén szerkezeti kapcsolatot, mint pl. ragasztást, csak a nem lakkozott felületen 

szabad kialakítani. A statikai tulajdonságok tekintetében semmilyen szavatosság nem vállalható át. 

 
06/13 CS 

Tárolhatóság: Lakk: 156 hét, eredeti zárt gyári csomagolásban 
+15 és 25°C raktárhőmérséklet esetén 

 Edző: 104 hét, eredeti zárt gyári csomagolásban 
+15 és 25°C raktárhőmérséklet esetén. 
Figyelem: nedvességre érzékeny! 
A kibontott dobozokat jól vissza kell zárni és rövid időn belül 
felhasználni. 

Csomagolás: Lakk: 1 kg, 5 kg fémdoboz 

 Edző: Henecat PUR Härter 451; 1 és 2,5 liter 


