
 

 

 
HENEPUR Proficolor 
 
 
OPIS WYROBU 
Wysokojakościowy lakier poliuretanowy na bazie akrylanów, specjalnie do 
kolorowego powlekania mebli do wnętrz; rozprowadza się bez zarzutu, dobrze się 
szlifuje, wykazuje znakomity rysunek porów i jest szczególnie odporny na 
zarysowania.  
 
Dzięki znakomitej odporności na zarysowania nie wymaga krycia wykończeniowego 
lakierem bezbarwnym. 
 
 

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) 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych ÖNORM EN 13501-1 

Zachowanie się ognia: B Dym: s2 Palne odłamki/ kapanie: d0 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych ÖNORM EN ISO 11925-2 

Opalanie kantów Opalanie powierzchni 

LAKIEROWANIE ZABAWEK 

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

 
 
ZASTOSOWANIE 
Do wszelkich kryć lakierniczych mocno eksploatowanych powierzchni meblowych i 
innych we wnętrzach łącznie z pomieszczeniami kuchennymi i sanitarnymi. Obszar 
zastosowań II do VIII zgodnie z normą ÖNORM 1610-12. 
Nadaje się do lakierniczego krycia powierzchni, które były ługowane perhydrolem, 
oraz zabawek i przedmiotów z drewna, które okazjonalnie wchodzą w kontakt ze 
środkami spożywczymi. 
 
Do kryć z eksponowaną strukturą porów na drewno jesionowe i dębowe jak również 
na zamknięte pory pod HENEPUR Isofüller  i inne stabilne podkłady; HENEPUR 
Proficolor odznacza się znakomitą przyczepnością do większości tworzyw 
sztucznych (przeprowadzić próbę przyczepności). 
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DANE TECHNICZNE 

Środek wiążący akrylan polialkoholowy 

Oferowana lepkość 60 s DIN 4 mm/20°C 

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

Gęstość 1,1±0,03 g/cm3 przy 20°C dla koloru białego i 20°C 
1,0±0,03 g/cm3 dla koloru czarnego; różna dla różnych kolorów 

Stopień połysku G 20 jedwabisty mat 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża papierem ściernym 
 
 stopniowany szlif duże pory   granulacja 120 - 180 
                                 drobne pory   granulacja 150 - 220 
 
 międzyszlifowanie     granulacja 240 - 320 
 
Technologia 

Warunki technologiczne temperatura robocza pomiędzy +15 i 25°C 

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

Zużycie materiału 80 - 150 g/m2 i krycie 

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

Żywotność mieszaniny 1 dzień roboczy 

Korekta lepkości ok. 20% HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK 
Verdünnung 670 zależnie od zastosowania 

Czas schnięcia zdatny do szlifowania i ponownego krycia po około 1 - 2 
godz., przy czym międzyszlifowanie należy przeprowadzić 
bezpośrednio przed następnym kryciem; schnięcie przez 
noc polepsza wypełnienie kolejnego lakierowania; przy 
wielokrotnym uwarstwieniu zaleca się tylko jedno krycie 
dziennie 

Środki czyszczące HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670 

 
Środki dodatkowe: 

Gładka powierzchnia HENEPUR Strukturpaste, 10% dodatku 

UWAGA  
UTWARDZANIE W 
CELU 
PRZYCZEPNOŚCI NA 
SZKLE 

specjalny utwardzacz dla aplikacji na szkle 

Stosunek składników 10 części HENEPUR Proficolor 
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  1 część HENECAT PUR Glashärter 

Regulacja połysku HENEPUR Mattpaste                połysk G10    dodatek 10% 

Klejenie 
 
Klejenie lakierowanych płyt szklanych proszę podejmować dopiero po 
wystarczającym utwardzeniu powłoki: minimalny czas – 5 dni przy 20°C temperatury 
względnej. 
Niżej zamieszczone taśmy klejące oraz kleje zostały przetestowane na przydatność: 
 
3M:   taśma klejąca Pressure Sensitiv Tape Scotch TM 
3M:   taśma klejąca VHB TM 
Mipa:   Silicon N 202 
Otto Chemie:  Ottocoll S16 
 
 

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

utwardzacz 26 tygodni w zamkniętym oryginalnym pojemniku, 
temperatura składowania pomiędzy 15 i 25°C;  
Uwaga: materiał wrażliwy na wilgoć! raz otwarte 
pojemniki dobrze zamykać i szybko zużywać zawartość 

Pojemniki lakier 1 l, 10 l i 25 l, pojemniki blaszane 

utwardzacz 1 l i 2,5 l, pojemniki blaszane  

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 przed użyciem dobrze rozmieszać 
 utwardzacz dobrze wmieszać 
 mieszaninę lakieru i utwardzacza odstawić do wstępnego wiązania na 10 - 15 

min. 
 powłokę należy sprawdzić odnośnie jej optycznych i mechanicznych 

właściwości (przyczepność) 
 Uwaga: przed użyciem sprawdzić kolor 
 na dany projekt stosować tę samą partię 
 aby uzyskać bezusterkowe zasieciowanie porów przy powłokach z ich 

eksponowaną strukturą należy koniecznie rozcieńczyć lakier o 30% i stosować 
dla technologii „lakier na lakier” odpowiednie przerwy na schnięcie i 
międzyszlifowania 

 na tworzywach i materiałach laminowanych należy w związku z różnymi 
strukturami tych materiałów przeprowadzać próby lakierowania 

 niniejszy materiał może być mieszany tylko z HENEPUR SUN BLOCKER 370 
i HENEPUR SUN BLOCKER RAPID farblos; do innych połączeń się nie 
nadaje 
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 przytoczone dane odnoszą się do temperatury pokojowej; znaczne odchylenia 
powodują zmianę właściwości lakieru i mogą doprowadzić do usterek przy 
lakierowaniu 

 przy lakierowaniu szkła nie mogą występować połączenia płaszczyzn (np. 
sklejenia) po stronie lakieru; w takim wypadku nie gwarantuje się stabilności 
powłoki 

 na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń odnośnie lakierowania 
szkła chcemy wskazać, że występują tu problemy między innymi z 
przyczepnością i tworzeniem się rys; w związku z tym nie możemy udzielić 
odpowiedniej gwarancji 
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