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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 Proficolor 
 

TERMÉKLEÍRÁS 
 

Nagyértékű, akrilát bázisú, poliuretán lakk, elsősorban a belsőépítészetben színes bútorfelületek 
kialakítására, kifogástalan terüléssel, nagyon jó csiszolhatósággal, kitűnő pórusrajzolattal és igen jó 
gyűrűállósággal. 
 
A jó gyűrűállóság miatt a színtelen fedőlakkal történő bevonás nem feltétlen szükséges. 

 
TULAJDONSÁGOK 

Kémiai ellenálló képesség 

ÖNORM A 1605-15 Követelményosztály: 1B1 

Kopásállóság 

ÖNORM A 1605-12-Prüfung 2 Követelményosztály: 2D (>50 U) 

Karcállóság 

ÖNORM A 1605-12-Prüfung 4 Követelményosztály: 4D (>1,0 N) 

Tűzállóság ÖNORM EN 13501-1 

Éghetőség: B Füstképződés: s 2 Csepegveégés: d 0 

Gyermekjátékok lakkozása 

A HENEPUR Proficolor a gyerekjátékok lakkozására is alkalmas, mivel megfelel az ÖNORM 
S 1555 nyál – és izzadságállósággal kapcsolatos követelményeinek. 

 
 

ALKALMAZÁS 
Minden, erősen igénybevett belsőépítészeti és bútoripari felület lakkozására alkalmas, beleértve a fürdőszobai és 
konyhai felületeket az ÖNORM A 1610-12 szabvány szerint II-VIII alkalmazási területeken. Alkalmas peroxiddal 
kezelt felületek, valamint  gyerekjátékok, illetve élelmiszerrel esetenként érintkező felületek lakkozására. 
 
Felhasználható a tölgy és kőris pórusrajzolatos felületek kialakítására, továbbá Isofüller-rel vagy 
más egyéb alkalmas felületek zártpórusú lakkozására. A tapadása a legtöbb műanyag felületre 
kiváló, de ezt tapadási vizsgálattal mindig ellenőrizni kell. 

 
MŰSZAKI ADATOK  
Kötőanyag: Akrilát-poliol 

Szállítási viszkozitás: ca. 60 mp. DIN 4mm/20°C 

Szín: minden  RAL-, Sikkens-, Sanitär- und egyedi színekben 

Sűrűség: 1,1g/cm³±0,02    20°C-on 

Fényszám: G20 selyemmatt 
 

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK 
 
Felület előkészítése:   fokozatos facsiszolás:  erősen pórusos fafajok  120 - 180    
       finom pórusú fafajok 150 - 220 
 
                   közbenső csiszolás: 240 - 320 
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oldal 3/2         HENEPUR Proficolor 
Feldolgozás: 

Feldolgozási feltételek: Feldolgozási hőmérséklet  +15 és 25°C között 

Felhordás módja: szórás (Airless, Airmix, poharas pisztoly), öntés 

Max. rétegvastagság: 80-150g/m² felhordásonként 

Keverési arány: 10 rész HENEPUR Proficolor 
1 rész HENECAT PUR Härter 451 

fazékidő: 1 nap 

Viszkozitás módosítása: HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670 hígítókkal 

száradás: Csiszolható és átlakkozható kb.  1-2 óra múlva, de a csiszolást közvetlenül 
az újabb lakkréteg felhordása előtt kell végezni. Az éjszakai szárítás a 
következő lakkréteg töltőképességét javítja. Többrétegű felépítés esetén 
naponta csak egy munkamenet elvégzése ajánlott. 

Tisztítás: HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670 
 

Adalékok: 

Strukturált felület, finom: HENEPUR Strukturpaste, adalékolási arány 10% 

GLASHäRTER(üvegedző) 
használata 

Speciális üvegfelületen történő használatra 

Keverési arány: 10 rész HENEPUR Proficolor 
1 rész   HENECAT PUR Glashärter 

Fényszám módosítása: HENEPUR Mattpaste:  pl. G10 esetén adagolási mennyiség:10% 

 
Ragasztás 

 
A lakkozott üvegfelületek ragasztását legkorábban csak a teljes, kielégítő kikeményedés 
után lehet elvégezni:   min. kikeményedési idő : 5 nap 20°C –os teremhőmérséklet esetén.  
Az alábbi ragasztók és ragasztó szalagok tulajdonságainak vizsgálata készült eddig el: 

 
3M: Klebeband Pressure Sensitiv Tape Scotch TM 
3M:  Klebeband VHB TM  
Mipa: Silicon N 202 
Otto Chemie: Ottocoll S16 

 
 

 
Tárolhatóság: Lakk: 208 hét eredeti zárt gyári csomagolásban +15 és 25°C raktárhőmérséklet 

esetén 

 Edző: 26 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 l, 10 l und 25 l fémdoboz 

 Edző: 0,1 l, 0,5 l, 1 l und 2,5 l fémdoboz 
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FONTOS TUDNIVALÓK 
 

 Feldolgozás előtt géppel alaposan fel kell keverni(festékkeverő, fúrógép adapterrel) 
 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.   

 Pórusos felületek lakkozásakor, a pórusok megfelelő bevonása érdekében a lakkot 30 %-kal meg kell hígítani 
és megfelelő közbenső száradással, csiszolással, „lakkra lakk”-eljárással kell feldolgozni. 

 Műanyagok és fóliázott munkadarabok lakkozásakor, tekintettel ezen anyagok különböző össszetételeire, 
előzetes vizsgálatokat kell végezni. 

 Keverhetőség: csak HENEPUR Sun Blocker 370 és HENEPUR Sun Blocker Rapid színtelen lakkokal 
keverhető, az összes többi lakkal nem. 

 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. 

 Az üveglakkozásra vonatkozó eddigi tapasztalataink alapján arra szeretnénk a szíves figyelmét felhívni, hogy 
repedések és tapadási problémák előfordulhatnak, melyekért szavatosságot nem tudunk vállalni 
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