
 

 

 
HENEPUR Sun Blocker Hochglanz 
 
OPIS WYROBU 
Lakier 2K PUR o wysokim połysku, światłoodporny, podatny na wielowarstwowe 
polerowanie, z dużą zawartością składników nielotnych. Nowa generacja środków 
światłoodpornych opóźnia odbarwienia oraz żółknienie drewna, także jasnych i 
pastelowych kolorów bejcy. 
 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE LAKIERU 

Odporność na wpływy chemiczne  

Norma ÖNORM A 1605-15 wymóg klasy 1B1 

Reakcja na ścieranie  

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

Odporność na zapłon 
Norma ÖNORM B 3800 
(w powiązaniu z trudno zapalnym 
podkładem) 

kategoria zapłon klasa B1 (trudno zapalny) 

kategoria dymienie klasa Q1 (słabo dymiący) 

kategoria kroplenia klasa TR 1 (nie kropluje) 

Odporność na zadrapania   

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

 
ZASTOSOWANIE 
Do wykończeniowego lakierowania bezbarwnych i kolorowych powierzchni 
meblowych o wysokim połysku. Dzięki 100% odporności na działanie światła materiał 
ten nadaje się szczególnie do lakierowania podkładów białych i pastelowych. Przy 
tworzeniu powłok bezbarwnych zaleca się podkład HENEPUR Grund 12610 (Uwaga: 
nie nadaje się na powierzchnie bielone perhydrolem) i w kombinacji z 
pigmentowanym uwarstwieniem: HENEPUR Isofüller i HENEPUR Proficolor. 
 

DANE TECHNICZNE 

Środek wiążący  polialkohol akrylowy  

Gęstość  0,98±0,02 g/cm3 

Kolor bezbarwny 

Stopień połysku wysoki połysk 

Oferowana lepkość 100-120” 4mm/20°C DIN 53211 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Drewno o dużych porach - szlif końcowy papierem ściernym o granulacji120 do 150 
Drewno o drobnych porach - szlif końcowy papierem ściernym o granulacji150 do 
220. 
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Technologia 

Warunki technologiczne temperatura robocza pomiędzy +15 i 25°C 

Sposób nanoszenia natrysk (pistolet kubełkowy/airless) 

Zużycie materiału 120 - 150 g/m2 

Stosunek składników 2 części HENEPUR Sun Blocker Hochglanz 

1 część HENECAT PUR Härter 451 

Rozcieńczalnik HENEVISK Verdünnung 670 (20 - 50%) 

Żywotność mieszaniny ok. 1 dnia roboczego 

Czas schnięcia pyłosuche po ok. 30 min. 
dotykalne po ok. 1 godz. 
zdatne do szlifowania i kolejnego lakierowania po nocy 
pakowalny najwcześniej po 3 dniach 
zdatne do polerowania po co najmniej 3 dniach 

Czyszczenie HENEVISK Verdünnung 670 

 

Czas składowania lakier 208 tygodni 

utwardzacz 26 tygodni 

w zamkniętym oryginalnym pojemniku 

Pojemnik lakier 1 l, 5 l i 25 l 

utwardzacz 1 l i 2,5 l 

 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 jakość powłoki o wysokim połysku zależy w znacznym stopniu od czynności 
przygotowawczych i techniki natrysku 

 błędy, które powstały już w trakcie gruntowania, np. przez małe pęcherzyki lub 
zbyt grube szlifowanie, nie zostaną pokryte przez lakier, lecz bardziej 
wyeksponowane 

 przy zamkniętych porach szczególnie, jeśli się potem poleruje, korzystnym jest 
nakładanie lakieru w 2 cyklach z przerwą około 15 do 30 min 

 starać się przy polerowaniu nie dopuszczać do nadmiernego wzrostu 
temperatury 

 przed użyciem lakieru dobrze go rozmieszać 
 utwardzacz dobrze zmieszać z lakierem 
 przygotowaną mieszankę odstawić na 10 do 15 min. do wstępnego wiązania 
 podane wskazania odnoszą się do normy klimatycznej 20°C i względnej 

wilgotności powietrza 50% i zależą od grubości nanoszonej powłoki. W 
temperaturach poniżej 10°C lub dużej wilgotności powietrza wielkości te mogą 
ulec znacznym wahaniom. 
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