
 

 

 
HENEPUR Natureffekt 
 
 
OPIS WYROBU 
Wysokojakościowy lakier poliuretanowy na bazie akrylanów przeznaczony specjalnie 
do krycia mebli we wnętrzach, o bezbłędnym rozprowadzaniu, bardzo dobrej 
podatności na szlifowanie i znakomitym wypełnieniu. 
 
Dzięki optymalnej kombinacji komponentów otrzymuje się powłokę, która specjalnie 
przeznaczona jest do lakierowania jasnych drewien ( z możliwym najmniejszym 
podkreślenie = efekt naturalny). 
 
Specjalnie dobrane FILTRY UV chronią optymalnie podłoże przed zażółceniem. 
Nie wolno zwiększać ilości środków światłoochronnych w lakierze. 
 

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 2D (≥50U) 

Odporność na zadrapania 

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

Odporność na zapłon 

Norma ÖNORM B 3800 
(w połączeniu z trudno zapalnym podkładem) 

odporność klasy     trudno zapalny 

opary klasy             Q1 (niskie opary) 

kroplowanie klasy   TR1 (nie kropluje) 

LAKIEROWANIE ZABAWEK 

HENEPUR Natureffekt nadaje się do lakierowania zabawek, ponieważ spełnia 
wymagania normy ÖNORM S 1555 odnośnie odporności na pot i ślinę. 

 
 
ZASTOSOWANIE 
Nadaje się do lakierowanie powierzchni mebli do wnętrz. 
 
Nadaje się do lakierniczego krycia powierzchni, które były ługowane perhydrolem, 
oraz zabawek i przedmiotów z drewna, które okazjonalnie wchodzą w kontakt ze 
środkami spożywczymi. 
 
 

DANE TECHNICZNE 

Środek wiążący akrylany 

Gęstość 0,90 g/cm3±0,02 przy 20°C 



Strona 2 z 2/HENEPUR Natureffekt 
 

 

Oferowana lepkość 25-30" DIN 4 mm przy 20°C 

Kolor bezbarwny 

Stopień połysku przytłumiony mat 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
Przygotowanie podłoża papierem ściernym: 
stopniowany szlif                         duże pory   granulacja 120 - 180 
        drobne pory  granulacja 150 - 220 
 
szlifowanie pośrednie      granulacja 240 - 320 
 

Warunki technologiczne temperatura robocza pomiędzy +15 i 25°C 

Technika nanoszenia natrysk (airless, airmix, pistolet kubełkowy) 

Pobór materiału 100 - 130 g/m2 i krycie 

Rozcieńczenie HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670 

Stosunek składników 10 części HENEPUR Natureffekt 
  1 część HENECAT PUR Härter 451 

Żywotność mieszaniny 1 dzień roboczy 

Czas schnięcia 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 

 

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

Pojemniki lakier 25 l 

 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 dobrze wmieszać utwardzacz 
 nie nadaje się na powierzchnie, które obciążone są ciągle wilgocią 

względnie takie, które traktowane są agresywnymi środkami czyszczącymi 
 mieszaninę lakieru z utwardzaczem odstawić przed użyciem na 10 - 15 

min. do wstępnego wiązania 
 nie stosować na ciemnych i ciemno pobejcowanych drewnach 
 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 
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