
 

 

 
HENEPUR MDF Profi 
 
OPIS WYROBU 
Szybkoschnący, silnie wypełniający oraz szczególnie odporny na zarysowania 
dwukomponentowy lakier poliuretanowy o znakomitej sile krycia, koloryzowany przy 
pomocy systemu PRO MIX. 
 
 

 
 
ZASTOSOWANIE 
Do lakierowania wypełniającego lub na zamknięte pory na meble we wnętrzach. 
 
 

DANE TECHNICZNE 

Środek wiążący polialkohol polietsrowy 

Gęstość zależnie od koloru, ok. 1,1g/cm3 

Kolory wszystkie kolory RAL, Sikkens, NCS, do sanitariatów i 
specjalne 

Stopień połysku jedwabisty mat, jedwabisty połysk 

Oferowana lepkość jedwabisty mat ok. 30 s DIN 6 mm/20°C w zal. od koloru 
jedwabisty połysk ok. 20 s DIN 6 mm/20°C w zal. od koloru 

 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża papierem ściernym 
 
 szlif końcowy  granulacja 150 - 180 
 
 
Technologia 

Warunki technologiczne temperatura robocza pomiędzy +15 i 25°C 

Technika nanoszenia natrysk (airless, airmix, pistolet kubełkowy, 
elektrostatycznie) 

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) 



Strona 2 z 2/ HENEPUR MDF Profi 
 

 

Zużycie materiału 100 - 200 g/m2 i krycie 

Stosunek składników 2 części HENEPUR MDF Profi 
1 część HENECAT PUR Härter 220 

Żywotność mieszaniny 1,5 – 2 godz. 

Korekta lepkości HENEVISK Verdünnung 670 (0-5%) 

Czas schnięcia zdatny do szlifowania i ponownego krycia po około 4 godz., 
przy temperaturze pokojowej 
zdatny do układania wzwyż po 6 godz. przy temperaturze 
pokojowej, lepiej przez noc; przy lakierowaniu lakier na 
lakier zdatny do układania wzwyż dopiero po schnięciu 
przez noc 

Środki czyszczące HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670 

 
 

Składowanie lakier: 208 tygodnie w zamkniętym oryginalnym pojemniku 

utwardzacz 26 tygodni 

Pojemniki lakier 1 kg, 5 kg 

utwardzacz 500 ml, 2,5 l 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 HENEPUR MDF Basis sm nadaje się jako lakier na lakier (bez wypełniacza). 
Od stopnia połysku - jedwabisty połysk zaleca się gruntowanie przy pomocy 
HENEPUR MDF Isofüller 

 Uwaga: nie nadaje się do aplikacji na folie podkładowe, przyczepność 
 w przypadku silnie chłonących płyt MDF zaleca się, aby kanty oraz 

wyfrezowania zaizolować przy pomocy HENEPUR Isoliergrund 401 
 przed użyciem dobrze rozmieszać 
 utwardzacz dobrze wmieszać i pozostawić na kilka minut do wstępnego 

wiązania 
 przytoczone dane odnoszą się do temperatury pokojowej; znaczne odchylenia 

powodują zmianę właściwości lakieru i mogą doprowadzić do usterek przy 
lakierowaniu 

 uwaga: przed użyciem sprawdzić kolor 
 na daną partię stosować ten sam numer szarży 
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