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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 Sun Blocker  370 
 
 

TERMÉKLEÍRÁS 

Magas minőségű, akrilát alapú, sárgulásmentes  poliuretán bútorlakk. Fokozott igénybevételnek kitett fafelületek, 
mint pl. konyhabútorok, fürdőszoba berendezések, éttermi berendezések stb lakkozására javasolt termék.Kitűnő 
terülés, jó csiszolhatóság és töltőképesség, továbbá kiváló kémiai és mechanikai ellenálló képesség jellemzi. 
Elegáns pórusrajzolatot biztosít, kihozza a fa természetes színét. 

 
Speciális tixótróp tulajdonsága miatt csekély mértékű a megfolyás függőleges felületeken és az éleken. Különleges 
UV-szűrő komponensei optimálisan védik a bevont felületetet sárgulás ellen, ezért egyéb fényvédõ adalékot 
hozzáadni nem szabad. 

 

 

TULAJDONSÁGOK 
Kémiai anyagokkal szembeni ellenállóképesség 
ÖNORM A 1605-15 Elõírt osztály 1B1 
Kopásállóság 
ÖNORM A 1605-12- 2-es vizsgálat Elõírt osztály 2 D( > 50 U) 
Karcállóság 
ÖNORM A 1605-12- 4-es vizsgálat Elõírt osztály 4 D( > 1,0 N) 
Tűzállóság 
ÖNORM B 3800 
( nehezen gyúlékony alapfelület esetén) 

Gyúlékonyság   B1 (nehezen gyúlékony) 
Füstképződés    Q1 (enyhe füstképződés) 
Csepegve égés TR1     (nem ég csepegve) 

JÁTÉK ÉS GYERMEKBÚTOR LAKKOZÁSA 
A PUR SUN BLOCKER játékok és gyermekbútorok lakkozására engedélyezett termék. Az ÖNORM S 1555 
előírásai – melyek az izzadsággal és nyállal kapcsolatos ellenállóságra vonatkoznak, azaz az ÖNORM EN 71-3  
“Játékszerek biztonsági előírásai” (nehézfém mentesség) teljesülnek. 

 

FELHASZNÁLÁS 

Az összes erősen igénybevett bútorfelületre és a belsõ épitészet területére javasolt. 
Alkalmas hidrogénperoxiddal kezelt felületekre. 
Alkalmas gyermekjátékok és gyermekbútorok lakkozására, továbbá élelmiszerrel érintkező fából készült tárgyak 
lakkozására. 

 

 

TECHNIKAI ADATOK  
Kötõanyag: acrylat-polyol 
Szállitási viszkozitás: 35 + 5 DIN 4mm 20 °C-nál 
Szín: színtelen 
Sûrûség: 0,92g/cm³ ± 0,02 20°C-nál 
Fényesség: matt=G00, selyemmatt=G20, selyemfényű=G50, magasfényű=G80 
Viszkozitás 35 ±5 DIN 4 20 ºC 

 
 
 

FELDOLGOZÁSI   ÚTMUTATÓ 
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Előkészítés csiszolás: nagypórusú fa    P 120-180 
 finom pórusú fa    P 150-220 

köztes csiszolás:       P 240-320 

 

FELDOLGOZÁS feldolgozási hömérséklet +15 és 25°C 
Felhordás: szórás (Airless, Airmix, poharas pisztoly), öntés 
Mennyiség: 100-130g/m² / réteg 
Hígítás Verdünnung 413 (gyors) vagy Verdünnung 670 (lassú) 
Keverés: 10 rész HENEPUR Sun Blocker 

1 rész HENECAT Härter451/vagy üvegre HENECAT Glas Härter 
Fazékidő: 2 munkanap; mennyiben a bekevert anyag a következő nap kerül 

feldolgozásra, akkor 1:1-ben frissen edzett anyaggal kell keverni. A 
feldolgozási idő további növelése nem lehetséges. 

Száradás: csiszolható és újralakkozható kb. 1 - 2 óra múlva, de a köztes csiszolás 
mindig közvetlenül a következő lakkréteg felvitele előtt történjen! Egy 
éjszakai köztes száradás javítja a következő lakkréteg töltőképességét! 

 

Tárolási Idõ lakk : 156 hétig tárolható +15 és 25°C közötti hőmérsékleten 
edző : 104 hétig tárolható +15 és 25°C közötti hőmérsékleten 

Kiszerelés lakk : 25 liter 
edzõ : 2,5 liter 

 

 

FONTOS TUDNIVALÓK: 

 
• Az edzőt alaposan keverjük el! 
• Feldolgozás előtt 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. 
• Exóta fafajok színárnyalatai - mint pl. az indiai alma- a fényhatásokra nagyon érzékenyen reagálnak, ezért 

ellensúlyozásként javasoljuk pácok vagy enyhén színezett lakkok használatát 
• 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 felhívni szíves figyelmét, 

hogy repedések és tapadási problémák előfordulhatnak. Ezért szavatosságot nem áll módunkban vállalni. 
 

 
 
 
 


