
 

 

 
HENEPUR Füllgrund 
 
 
OPIS WYROBU 
Mocno wypełniający pigmentowany podkład  na bazie poliuretanowej o dobrym 
sieciowaniu z podłożem; o dobrej przyczepności, pylistym szlifie. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
Nadaje się na uwarstwienia powierzchni o zamkniętych porach na właściwych 
podłożach, szczególnie na płyty MDF. 
 

DANE TECHNICZNE 

Środek wiążący poliester polialkoholowy 

Gęstość 1,28 g/cm3 

Kolor biały(zdatny do zabarwienia przy użyciu systemu PRO MIX) 

Oferowana lepkość  ok. 90 s DIN 4 mm/20°C 

 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża papierem ściernym: 
 stopniowany 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 

Technika nanoszenia natrysk 

Pobór materiału 140 - 160 g/m2 

Żywotność mieszaniny 1 dzień roboczy 

Stosunek składników 10 części HENEPUR Füllgrund 

  1 część HENECAT PUR Härter 451 lub HENECAT PUR 
Härter 290 

Lepkość technologiczna do natrysku: HENEVISK Verdünnung 413  (5 - 20%) 
                     HENEVISK Verdünnung 670 

Schnięcie zdatny do szlifowania i ponownego krycia po ok. 2 – 3 
godz., przy czym międzyszlifowanie należy przeprowadzić 
bezpośrednio przed następnym kryciem; dłuższe czasy 
schnięcia polepszają stan kolejnych warstw 
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Składowanie  lakier 208 tygodni 

utwardzacz 26 tygodni 

 w oryginalnie zamkniętym pojemniku 

Pojemniki lakier 5 l, 10 l, 25 l pojemniki blaszane 

utwardzacz 1 l i 2,5 l, pojemniki blaszane 

 
 

WAŻNE ZALECENIA 
 

 Przed użyciem dobrze wymieszać 
 utwardzacz dobrze rozmieszać 
 mieszaninę lakieru z utwardzaczem przed użyciem odstawić do wstępnego 

wiązania na 10 - 15 min 
 wszystkie przytoczone dane odnoszą się do warunków w temperaturze 

pokojowej; znaczne odchylenia od niej powodują zmianę właściwości bejcy  
i mogą wywołać niepożądane efekty lakierowania 

 
 

WAŻNE ZALECENIA W PRZYPADKU LAKIEROWANIA PŁYT MDF 
 

 istotnym jest, aby wysoką chłonność płyt MDF wypełnić a mniej zagęszczone 
miejsca ustabilizować 

 podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od tłuszczu i wosku jak 
również pyłu 

 proszę uważać podczas zakupu płyt MDF na dobrą jakość z wysoką gęstością 
objętościową (np. przy 19 mm płytach większą niż 700 kg/m3) 

 przeszlifowane płyty MDF przed polakierowaniem HENEPUR Füllgrund należy 
uprzednio z każdej strony zaizolować odpowiednim HENEPUR Grund (na 
powierzchniach płaskich raz a w obszarze kantów, wyfrezowań dwa razy) 

 należy zwrócić uwagę, aby frez  był ostro wyszlifowany, w celu osiągnięcia 
bezproblemowego wyfrezowania 

 schnięcie przez noc gwarantuje dobrą izolację oraz dobry stan kolejnych 
powłok 

 przed dalszym lakierowaniem należy przeszlifować 
 w zależności od wymagań powłoki wierzchniej należy nanieść jedną do dwóch 

warstw wypełniacza 
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