
 

 

 
HENEPUR Dualit 
stosowany jako lakier 1K lub 2K 

 
 
OPIS WYROBU 
Wysokowartościowy, wzmacniany PUR lakier meblowy, który w zależności od 
zastosowań może być używany jako lakier 1K lub po dodaniu utwardzacza jako 2K. 
Nie zawiera formaldehydów oraz kwasów. 
 
Specjalnie dobrane FILTRY UV chronią optymalnie podłoże przed zażółceniem. 
Nie wolno zwiększać ilości środków światłoochronnych w lakierze. 
 
Stosowanie jako 1K lakier meblowy 
Na powierzchnie meblowe o normalnych wymaganiach takich jak pokój dzienny, 
sypialnia czy garderoba stosowany jest HENEPUR Dualit jako 1K bez dodatku 
utwardzacza. Poprzez chemiczne usieciowiowienie otrzymuje się bardzo wysokie 
odporności na czynniki chemiczne . Spełnione zostają wymagania zgodne z Ö-Norm 
S 1555 względnie DIN 53 160 dotyczące odporności na pot i ślinę. 
Stosowanie jako 2K lakier meblowy 
Poprzez dodatek 10% HENECAT PUR Härter 451 otrzymuje się jeszcze wyższą 
odporność na chemikalia. Odpowiada Ö-Norm A 1605-12 wymóg klasy 1B. 
HENEPUR Dualit jako system 2K nadaje się znakomicie do lakierowania mebli 
kuchennych oraz łazienkowych, jak również foteli i stołów. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
Stosowany jako podkład oraz lakier wierzchni na wysokowartościowe krycie mebli. 
Powłoka po utwardzeniu jest wolna od substancji szkodliwych. 
 

Odporność na wpływy chemiczne 

Norma ÖNORM A 1605-15 wymóg klasy 1B 

Odporność na ścieranie 

Norma ÖNORM A 1605-12-test 2 wymóg klasy 2D (≥50U) 

Odporność na zadrapania 

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

LAKIEROWANIE ZABAWEK 

Spełnione są wymagania: 
ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek, migracja określonych pierwiastków” 
(„Wolne od metali ciężkich”) 
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DANE TECHNICZNE 

Środek wiążący Modyfikowane olejami poliole poliestrowe 

Gęstość 0,92 g/cm3±0,02 przy 20°C 

Kolor bezbarwny 

Stopień połysku G00 przytłumiony mat G50 jedwabisty połysk 

G20 jedwabisty mat G80 połysk 

Oferowana lepkość  ok. 35”±5 DIN 53 211 

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

Warunki technologiczne temperatura robocza pomiędzy +15 i 25°C 

Sposób nakładania lakieru natrysk, polewanie 

Pobór materiału Gruntowanie 120-160 g/m2 

Lakierowanie wierzchnie 100-130 g/m2 

Rozcieńczalnik do 30 % HENEVISK Verdünnung 413 lub HENEVISK 
Verdünnung 670 

 Schnięcie zdatne do szlifowania i kolejnego lakierowania po 1-2 
godz. schnięcia przy 20°C. Międzyszlif należy 
przeprowadzić bezpośrednio przed następnym kryciem 

 

Przy stosowaniu jako 
lakier 2K 

 

Utwardzacz HENECAT PUR Härter 451 

Stosunek składników 10:1 

Żywotność mieszaniny 2 dni robocze; jeśli używa się następnego dnia już 
przygotowanego materiału, trzeba go zmieszać w 
stosunku 1:1 ze świeżo sporządzoną porcją; dalsze 
przedłużanie procesu roboczego jest niedopuszczalne 

 

Składowanie lakier 208 tygodni w zamkniętym oryginalnym 
pojemniku 

Utwardzacz 26 tygodni w zamkniętym oryginalnym 
pojemniku 

Pojemniki lakier 10 l, 25 l pojemniki blaszane i 200 l beczki 

utwardzacz 1 l, 2,5 l 
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WAŻNE ZALECENIA 
 

UWAGA Nie wolno mieszać uwarstwienia, jak na przykład 
podkład 1K i lakier wierzchni 2K 

 
 przed użyciem dobrze rozmieszać 
 nie stosować jako powłokę na pigmentowane podłoża 
 nie stosować na bielone podłoża 
 wymienione warunki odnoszą się do temperatury pokojowej; znaczniejsze 

odchylenia od niej powodują zmiany właściwości lakieru i mogą  doprowadzić 
do usterek w lakierowaniu 

 rodzaje drewien egzotycznych, jak np. jabłoń indyjska, mogą bardzo 
światłoczule reagować w odniesieniu do odcieni drewna. Dlatego w celu 
wyrównania zalecamy przeciwdziałać poprzez bejcowanie lub lekkie 
zabarwienie lakieru 

 
Przy stosowaniu jako lakier 2K 

 utwardzacz dobrze wmieszać 
 mieszaninę lakier-utwardzacz przed użyciem odstawić na 10 do 15 min 

wstępnego wiązania 
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