
 

 

 
HENEPUR HS 
 
OPIS WYROBU 
Bardzo wysokowartościowy, szybkoschnący, dwukomponentowy lakier bezbarwny 
na bazie żywicy poliakrylowej, o długotrwałej światłoodporności, wysokiej sile krycia 
jak również dużej zawartości składników nielotnych. 
Przy pomocy HENEPUR HS osiąga się silnie wypełnione powłoki o zamkniętych 
porach. 
 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE LAKIERU 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych 

Trudnozapalny na wszystkich płytach wiórowych, także fornirowanych - zachowanie 
się pożaru DIN 4102-B1 

Odporność na wpływy chemiczne 

Norma ÖNORM A 1605-12 wymóg klasy 1B1 

LAKIEROWANIE ZABAWEK 

Spełnione zostają wymagania normy ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek, 
migracja określonych pierwiastków” („Wolne od metali ciężkich”) 

 
 
ZASTOSOWANIE 

 wysokojakościowe i wytrzymałe powlekanie drewien w obszarach drzwiowych, 
kuchennych, szkolnych, biurowych, domowych, hotelarskich oraz 
gastronomicznych 

 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. 1,0±0,02 g/cm3 przy 20°C 

Kolor bezbarwny 

Stopień połysku jedwabisty mat, wysoki połysk 

Oferowana lepkość 250 - 300 ” 4mm/20°C 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Podłoża: 
 
- suche, czyste, wolne od żywic drewna, a jeśli były bejcowane, bezwzględnie suche  
i czyste powierzchnie 
- stosowany do uwarstwień na powierzchniach, które były ługowane perhydrolem. 
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Przygotowanie podłoża: 
 
stopniowany szlif                         duże pory   granulacja 150 - 180 
                  drobne pory  granulacja 180 - 220 
 
szlifowanie pośrednie            granulacja 500 - 800 
 
Technologia 

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

Technika nanoszenia natrysk (airless, airmix, pistolet kubełkowy) 
Airless: ciśn. natrysku 120 – 150 bar, rozmiar dyszy 0,22 – 
0,28 mm 
Airmix: ciśn. natrysku 60 – 80 bar, rozmiar dyszy 0,22 – 
0,28 mm, ciśn. powietrza 1,5 – 2,0 bar 
Pistolet kubełkowy: ciśn. powietrza 2,5 – 3,5 bar, rozmiar 
dyszy 1,3 – 1,5 mm 

Pobór materiału 2 x 100 – 120 g/m2 z międzyszlifem 

Żywotność mieszaniny ok. 2 godz. 

Stosunek składników 2 części HENEPUR HS Color / 1 część HENECAT PUR 
Härter 451 + 10 % rozcieńczalnika (objętościowo) 

Lepkość do pracy ok. 17 – 25” DIN 4 

Korekta lepkości HENEVISK Verdünnung 670 lub HENEVISK Verdünnung 
670 lang (długi). Do lakierowania na wysoki połysk zaleca 
się stosowanie HENEVISK Verdünnung 670 lang, w takim 
przypadku dodatek rozcieńczalnika może wynosić 20 %. 

Przepisy VOC (LZO) Dla zastosowanie dekoracyjnego HENEPUR HS Color  
może być użyty z HENECAT PUR Härter oraz HENEVISK 
Verdünnung 413 lub 670 (dodatek 10 %); (kat. A/j): 500 g/l 
(2010); LZO  w formie zdatnej do aplikowania < 500 g/l. 

Czas schnięcia pyłosuchy po ok. 10 min. 

zdatny do szlifowania i przelakierowania po ok. 3 godz. 

zdatny do polerowania po ok. 16 godz. 

Środki czyszczące HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670 

 

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 451 w 1 l i 2,5 l 
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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 niższe własności 

mechaniczne oraz chemiczne! 
 przytoczone dane odnoszą się do temperatury pokojowej; znaczne odchylenia 

powodują zmianę własności lakieru i mogą doprowadzić do usterek podczas 
lakierowania 
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