
 

 

 

HENEPUR Diamantsiegel 
 
 
OPIS WYROBU 
 
Lakier poliuretanowy, światłoodporny, na bazie akrylanowej do lakierowania za 
pomocą wałka. Odznacza się wybitną odpornością na zadrapania („test wełny 
stalowej”) i dobrymi właściwościami antypoślizgowymi. 
 
Poprzez zastosowanie specjalnych FILTRÓW UV zabezpiecza się optymalnie 
podłoże przed zażółceniem. Dalsze dodawanie środków światłoochronnych nie jest 
dopuszczalne. 
 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE LAKIERU 

Odporność na wpływy chemiczne  
 Norma ÖNORM A 1605-15 wymóg klasy 1B1 

Odporność na ścieranie  
 Norma ÖNORM A 1605-12-test 2 wymóg klasy 2C (≥150U) 

Odporność na zadrapania  
 Norma ÖNORM A 1605-12-test 4 wymóg klasy 4D (≥1,0N) 

Minimalny wymóg dla podłóg z drewna  
 Norma ÖNORM C 2354 obciążenie w klasie C 

 
 
ZASTOSOWANIE 
Specjalnie do powlekania stołów oraz lakierowania najintensywniej eksploatowanych 
powierzchni, a także tworzenia powłok lakierniczych na podłożu, które było ługowane 
nadtlenkiem wodoru. 
 

DANE TECHNICZNE 

Środek wiążący polialkohol akrylanowy 

Gęstość 0,95 g/cm3±0,02 przy 20°C 

Kolor bezbarwny 

Stopień połysku jedwabisty mat = G20, jedwabisty połysk = G50 

Oferowana lepkość 30±5” DIN 4 mm przy 20°C 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża stopniowany szlif duże pory  granulacja 120 - 180 
       drobne pory  granulacja 150 - 220 
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    międzyszlifowanie    granulacja 240 - 320 
Technologia 

Warunki 
technologiczne 

temperatura robocza pomiędzy +15 i +25°C 

Technika nanoszenia wałkowanie, natrysk (airless, airmix, pistolet kub.), 
polewanie 

Maksymalne zużycie 
materiału 

120 - 150 g/m2 plus krycie 

Rozcieńczenie Przy gruntowaniu zalecamy dodatek ok. 20 % HENEVISK 
Verdünnung 670. 
Kolejne warstwy bez rozcieńczenia 

Czyszczenie HENEVISK Verdünnung 670 

Stosunek składników 5 części HENEPUR Diamantsiegel 
1 część HENECAT Härter 451 

Żywotność mieszaniny 1 dzień roboczy 

Schnięcie powłoka zdatna do szlifowania i kolejnego krycia po ok. 2 - 
3 godz., przy czym należy szlifować bezpośrednio przed 
następnym kryciem; schnięcie przez noc wzmacnia 
wypełnienie kolejnych lakierowań 

 

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

utwardzacz 26 tygodni 

Pojemnik 5 l 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 utwardzacz dobrze wmieszać 
 pracować w temperaturze pomiędzy +15 i +25°C 
 przed użyciem dobrze wymieszać 
 mieszaninę lakieru i utwardzacza przed użyciem odstawić na 10 - 15 min. do 

wstępnego wiązania 
 przytoczone dane odnoszą się do temperatur pokojowych; znaczne 

odchylenia powodują zmianę właściwości lakieru i mogą spowodować usterki 
w lakierowaniu 

 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 
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