
 

 

 
HENEPUR Isofüller 
Specjalnie do płyt MDF bez dodatkowej izolacji 
 
 
OPIS WYROBU 
Mocno wypełniający pigmentowany podkład 2K na bazie poliuretanowej o 
znakomitym kryciu. Dzięki optymalnie ograniczonemu obciekowi nadaje się 
szczególnie do pionowych płaszczyzn. 
 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE LAKIERU 

Odporność na wpływy chemiczne 

Norma ÖNORM A 1605-12 Klasa jakościowa 1B 

Odporność na zapłon  

ÖNORM B 3800 
(w połączeniu z trudno zapalnym podkładem) 

odporność klasy     B1 (trudno zapalny) 

opary klasy            Q1 (niskie opary) 

kroplowanie klasy  TR1 (nie kropluje) 

 
ZASTOSOWANIE 
Stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest trwała powierzchnia typu PUR o 
charakterze lakieru pod szlif; do budowy powierzchni o zamkniętych porach na 
odpowiednich podłożach, szczególnie na płyty pilśniowe (MDF).  
 

DANE TECHNICZNE 

Środek wiążący polialkohol poliestrowy 

Gęstość ~1,38 g/cm3 

Kolor biały 

Stopień połysku - 

Oferowana lepkość  ok. 85 s DIN 4 mm/20°C 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża papierem ściernym: 
 
szlif wykończeniowy drewna granulacją 120 do 180 
 
Technologia 

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

Technika nanoszenia natrysk 

Pobór materiału 100 - 150 g/m2 

Żywotność mieszaniny ok. 3 godz. 
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Stosunek składników 5 części HENEPUR Isofüller / 1 część HENECAT PUR 
Härter 258 (wagowo) 

4 części HENEPUR Isofüller / 1 część HENECAT PUR 
Häter 258 (objętościowo) 

Lepkość technologiczna do natrysku: 22 - 28” Din 4/HENEVISK Verdünnung 413  
(5 - 20%) 
do polewania: 30 - 40” Din 4/ HENEVISK Verdünnung 670 
(5 - 20%) 

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

pyłosuchy po ok. 20 - 25 min. 

dotykalny po 4 - 5 godz. 

zdatny do szlifowania po ok. 6 godz., najlepiej po nocy 

Wymuszone suszenie możliwe do +50°C 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/j): 500 g/l 
(2010). Ten produkt zawiera maks. 464 g/l LZO 

 

 

Składowanie  lakier 208 tygodni 

utwardzacz 26 tygodni ( przy otwartych pojemnikach, które 
były już otwierane, czas składowania jest krótszy) 
w oryginalnie zamkniętym pojemniku 

Pojemniki lakier 28 kg , 14 kg , 5,5 kg, pojemniki blaszane 

utwardzacz 1 l i 2,5 l, pojemniki blaszane 

 
 

WAŻNE ZALECENIA 
 

 utwardzacz dobrze rozmieszać 
 aby uniknąć pogorszenia przyczepności, należy świeżo zeszlifować powłoki 

lakierowe typu PUR bezpośrednio przed kryciem i te zeszlifowane 
powierzchnie natychmiast lakierować 

 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 

 lakiery typu PUR nie powinny być używane ani suszone przy temperaturze 
materiału, lakieru i pomieszczenia poniżej 18°C 

 

WAŻNE ZALECENIA W PRZYPADKU LAKIEROWANIA PŁYT MDF 
 

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

 w przypadku płyt MDF o jakości niskiej gęstości objętościowej, głównie w 
obszarze kantów i wyfrezowań zaleca się uprzednio zaizolować przy pomocy 
HENEPUR Isoliergrund 401, aby otrzymać efekt izolacyjny bez zarzutu oraz 
dobrą jakość następujących warstw lakierów 

 przed dalszym lakierowaniem należy przeszlifować 
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