
 

 

 
HENEPUR Schleifgrund MS 883 
 
 
OPIS WYROBU 
Światłoodporny, poliuretanowy podkład na bazie akrylanów specjalnie do 
racjonalnego, silnie wypełniającego krycia mebli, we wnętrzach, o bezbłędnym 
rozprowadzaniu i bardzo dobrej podatności na szlifowanie 
 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE LAKIERU 

Odporność na wpływy chemiczne 

Norma ÖNORM A 1605-12 Klasa jakościowa 1B1 

Odporność na ścieranie 

Norma ÖNORM 1605-12 atest 2 klasa jakościowa 2D (≥50 U) 

Odporność na zadrapania 

Norma ÖNORM 1605-12 atest 4 klasa jakościowa 4D (≥1,0 N) 

 
ZASTOSOWANIE 
Do wszystkich pokryć o wysokich wymaganiach, mebli i wnętrz, także w obrębie 
urządzeń kuchennych i sanitarnych. Zakres zastosowań II do VIII zgodnie z normą 
ÖNORM A 1610-12 
W szczególności nadaje się na powierzchnie o zamkniętych porach  
jak również jako izolacja dla płyt MDF. Dzięki lekkiej tiksotropowości obciek na 
powierzchniach pionowych jest szczególnie dobry (np. krzesła). 
Stosowany do uwarstwień powierzchni, które były ługowane perhydrolem. 
 
 

DANE TECHNICZNE 

Środek wiążący poliester polialkoholowy 

Gęstość 0,95 g/cm3 ± 0,03 przy 20°C 

Kolor bezbarwny 

Stopień połysku - 

Oferowana lepkość  30 ± 5 DIN 4 mm/20°C 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża papierem ściernym: 
  kolejne szlifowania     gruboporowate drewno           granulacja 120-180  
                                               drobnoporowate drewno        granulacja 150-220 
 
 szlifowanie pośrednie                                granulacja 240-320 
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Technologia 

Warunki technologiczne temperatura robocza pomiędzy +15 i +25°C 

Technika nanoszenia Natrysk (airless, airmix, pistolet kubełkowy) 

Pobór materiału 150-200 g/m2 

Rozcieńczenie HENEVISK Verdünnung 413,HENEVISK Verdünnung 670 

Żywotność mieszaniny ok. 1 dnia roboczego w temperaturze pokojowej 

Stosunek składników 
5 części HENEPUR Schleifgrund MS 883 
1 część HENECAT PUR Härter 451 

Schnięcie 

zdatny do szlifowania i ponownego krycia po ok. 1 - 2 
godz., przy czym międzyszlifowanie należy przeprowadzić 
bezpośrednio przed następnym kryciem; schnięcie przez 
noc polepsza wypełnienie kolejnego lakierowania 

Środki czyszczące HENEVISK Verdünnung 413,HENEVISK Verdünnung 670 
 

 

Składowanie  lakier 
208 tygodni w oryginalnie zamkniętym pojemniku 
przy temperaturze składowania pomiędzy +15  
i +25°C 

Pojemniki 
lakier 20l 

utwardzacz 2,5l 

 
 

WAŻNE ZALECENIA 
 

 Przed użyciem dobrze wymieszać 
 utwardzacz dobrze wmieszać 
 mieszaninę lakieru z utwardzaczem przed użyciem odstawić do wstępnego 

wiązania na 10 - 15 min 
 podczas lakierowania ciemnego drewna należy uważać, gdyż szczególnie 

przy grubych warstwach może dojść do zadymienia 
 rodzaje drewien egzotycznych, jak np. jabłoń indyjska, mogą bardzo reagować 

światłoczule w odniesieniu do odcieniu drewna. Dlatego w celu wyrównania 
zalecamy przeciwdziałać poprzez bejcowanie lub lekkie zabarwienie lakieru 

 przytoczone dane odnoszą się do temperatury pokojowej. Mocne odchylenia 
od niej mogą prowadzić do zmiany własności lakieru oraz problemów z 
lakierowaniem 
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