
 

 

 
HENEPUR EcoStar 
 
 
OPIS WYROBU 
Wielowarstwowy lakier bezbarwny na polewarkę oraz do natrysku o ekstremalnie 
krótkim czasie schnięcia, bardzo wysokiej odporności mechanicznej oraz chemicznej, 
wysokiej odporności na żółknięcie i ładnym podkreśleniu porów. Wolny od 
formaldehydów. 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE LAKIERU 
Odporność na wpływy chemiczne 

Norma ÖNORM A 1605-12 wymóg klasy 1B 

Migracja określonych pierwiastków 

Wymagania normy ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek, migracja 
określonych pierwiastków” („Wolne od metali ciężkich”) są spełnione 

 
 
ZASTOSOWANIE 

 Do lakierowania o krótkim czasie schnięcia na eksploatowane powierzchnie o 
otwartych porach; obszar meblowy, wewnętrzny, wyposażenie hoteli, szkół; 
meble kuchenne oraz przeznaczone do sanitariatów  
Obszary zastosowań od II do IV zgodnie z normą ÖNORM 1610-12. 

 Nadaje się do lakierowania zabawek i przedmiotów z drewna, które 
okazjonalnie wchodzą w kontakt ze środkami spożywczymi. 

 
 

DANE TECHNICZNE 

Środek wiążący poliester polialkoholowy 

Gęstość ok. 0,9 g/cm3 przy 20°C 

Kolor bezbarwny 

Stopień połysku G20 jedwabisty mat 

Oferowana lepkość 25 - 40 s DIN 4 mm przy 20°C 

 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Powierzchnie foliowane, fornirowane, elementy z drewna masywnego (bejcowane 
oraz niebejcowane) 
 
Przygotowanie podłoża: 
stopniowany szlif                         duże pory   granulacja 180 - 220 
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        drobne pory  granulacja 220 - 280 
 
szlifowanie pośrednie      granulacja 320 
 
Technologia 

Warunki technologiczne temperatura robocza pomiędzy +15 i 25°C 

Technika nanoszenia natrysk (airless, airmix, pistolet kubełkowy), polewanie 

Pobór materiału 2 x 90 – 130 g/m2 z międzyszlifem (ziarno 320) 

Żywotność mieszaniny  ok. 8 godzin z HENECAT PUR Härter 220 
ok. 24 godzin z HENECAT PUR Härter 451 

Stosunek składników 10 części HENEPUR EcoStar / 1 część HENECAT PUR 
Härter 220 
20 części HENEPUR EcoStar / 1 część HENECAT PUR 
Härter 451 

Lepkość technologiczna Airmix/ Airless: 25 – 35“ DIN 4 
Pistolet kubełkowy: 18 – 22“ DIN 4 

Korekta lepkości HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670 

Czas schnięcia 
(150 μm mokrej 
warstwy na szkle przy 
20°C) 

dotykalny po ok. 10 - 15 min. 

zdatny do szlifowania po ok. 60 min. 

zdatny do układania wzwyż (sztaplowania) po ok. 3 – 4  
godz. 

 
 

Składowanie  lakier 156 tygodni w oryginalnie zamkniętym pojemniku 
temperatura składowania pomiędzy +15 i 25°C 

utwardzacz 104 tygodnie w oryginalnie zamkniętym pojemniku 
temperatura składowania pomiędzy +15 i 25°C 
Uwaga wrażliwy na wilgoć. 
Otwarty pojemnik szczelnie zamknąć i szybko 
zużyć 

Pojemniki lakier 25 l 

utwardzacz HENECAT PUR Härter 220 w 2,5 l 
HENECAT PUR Härter 451 w 1 l i 2,5 l 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 dobrze wmieszać utwardzacz 
 mieszaninę lakieru z utwardzaczem odstawić przed użyciem na 10 - 15 

min. do wstępnego wiązania 
 przed użyciem dobrze rozmieszać 
 stara mieszanina lakieru z utwardzaczem posiada niskie własności co do 

odporności mechanicznej oraz chemicznej 
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 bezwzględnie przestrzegać w wypadku ługowania podłoża czasów 
schnięcia środka ługującego. Jeżeli HENEPUR EcoStar ma być użyty na 
bielonych podłożach, zaleca się stosowanie utwardzacza HENECAT PUR 
Härter 451 

 przytoczone dane odnoszą się do temperatury pokojowej; znaczne 
odchylenia powodują zmianę 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 


