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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. 

 
Mipa Hungária Kft  8000 Székesfehérvár Zsurló u.2  Tel: 22/514-510, Fax: 22/ 514-517 

 

 

 
 

HENEPUR Super Step 
 

TERMÉKISMERTETŐ 

 
Fényálló, akrilát-bázisú poliuretán lakk, elsősorban lépcsők lakkozására. Kifogástalan terülés, jó terülés, jó 
kopásállóság jellemzi. Csúszásgátló adalékanyagot tartalmaz. Tixotrop adalék alkalmazása a függőleges felületeken 
is jó állékonyságot biztosít 
Speciális UV- szűrő adalékanyagai meggátolják a felület sárgulását. Egyéb fényvédő anyag hozzáadása nem 
javasolt. 

 

 

TULAJDONSÁGOK 
Kémiai anyagokkal szembeni ellenállóképesség 
ÖNORM A 1605-15 Követelményosztály 1B1 
Kopásállóság 
ÖNORM A 1605-12- 2-es vizsgálat Követelményosztály 2 C (> 150 U) 
Karcolásállóság 
ÖNORM A 1605-12- 4-es vizsgálat Követelményosztály 4 D( > 1,0 N) 
Lángállóság 
ÖNORM B 3800 Gyúlékonysági osztály  B1 (nehezen gyúlékony) 
( nehezen gyúlékony alapfelület esetén) Füstképzõdési osztály   Q1 (enyhe füstképzõdés) 

 Csöppképzõdési osztály  TR 1  (nem ég csepegve) 

Minimális követelmény fa padlózaton 
ÖNORM C2354 

Igénybevételi osztály C 

 

 

ALKALMAZÁS 
 

Elsősorban lépcsők lakkozására javasolt, de minden nagyobb igénybevételű felület lakkozására 
használható. 
Hidrogénperoxiddal világosított felületekre is alkalmazható 

 

 

MŰSZAKI ADATOK  
Kötőanyag acrylat-poliol 
Viszkozitás: 40” ±5 DIN 4 mm/20°C 
Színárnyalat: színtelen 
Sűrűség: 0,94 g/cm3 ±0,02 / 20 ºC 
Fényességi fok: G00 matt  G20 selyemmatt  G50 selyemfényű 

 
FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÓ 
 
Felület előkészítése 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: 120-150g/m² / réteg 
Hígítás Verdünnung 413( gyors) és Verdünnung 670(lassú) 
Keverési arány: 10 rész HENEPUR Super Step 

1 rész HENECAT Härter 451 
Fazékidő: 2 munkanap;amennyiben a bekevert anyag következõ nap kerül 

feldolgozásra,akkor 1:1-ben frissen edzett anyaggal kell keverni.A 
feldolgozási idõ 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! 

 
 

 

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:nedvességre érzékeny ! 
A felbontott edényt gyorsan vissza kell zárni, az anyagot mielőbb felhasználni. 

Kiszerelés Lakk : 25 liter 
Edző : 2,5 liter 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 
 

 Az edzőt jól elkeverni. 
 Feldolgozás előtt a lakkot alaposan fel kell keverni. 

 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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