
 

 

 
HENECRYL Aqua Natureffekt 
 
 
OPIS PRODUKTU  
Wodny, bezbarwny system powłokowy na powierzchnie meblowe oraz inne 
drewniane, przyjazny dla środowiska. Powierzchnie stają się miękkie w dotyku jak 
wosk i naturalnie podkreślają pory. 
 
HENECRYL Aqua Natureffekt nadaje powierzchni wygląd świeżo oszlifowanego 
drewna o powierzchni miękkiej jak wosk. 
 
HENECRYL Aqua Natureffekt odznacza się znakomitymi właściwościami 
technologicznymi, dobrą wytrzymałością oraz eleganckim rysem porów.  
 
Aktywna ochrona przeciw działaniu światła opóźnia proces przebarwień wzgl. 
żółknięcia drewna, jak również jasnych i pastelowych odcieni bejcowych (działanie 
ochronne i jego czas zależą od gatunku drewna).  
 
HENECRYL Aqua Natureffekt może być używany jednokomponentowo lub 
dwukomponentowo z HENECAT Aqua Vernetzer E50.  
Z dodatkiem utwardzacza uzyskuje się powierzchnie bardziej odporne na zadrapania 
oraz wyższą odporność na chemikalia. 
 

 

ZASTOSOWANIE 
Do wszelkiego lakierowania powierzchni meblowych oraz innych powierzchni we 

wnętrzach.  

Nadaje się do krycia powierzchni, które były ługowane perhydrolem. 

Okazjonalny kontakt z żywnością nie powoduje znaczących uszkodzeń. 

 

DANE TECHNICZNE 

Lepkość 55-65s DIN 4mm 

Kolor bezbarwny 

Gęstość 1,04 g/cm³ ±0,02 

Stopień połysku mat 

Współczynnik pH 8,0 ±0,2  

MFT (minimalna 
temperatura krycia) 

poniżej 12°C nie jest możliwe zadowalające tworzenie się 
powłoki wzgl. utwardzenie lakieru 

 
 
 
 



Strona 2 z 3 / HENECRYL Aqua Natureffekt 
 

 

WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża  
Warunkiem uzyskania wysokojakościowego krycia jest czysty szlif podłoża 
drewnianego. Dla drewna o małych porach zaleca się papier ścierny o granulacji 180, 
dla drewna iglastego lub o grubych porach jak np. dąb i jesion granulację 150. 
Szlifowanie drewna zbyt gruboziarnistym papierem ściernym zwiększa 
niebezpieczeństwo zbytniego zszorstkowania jego włókien.  
 

Technologia  

Technika nanoszenia Pistolet kubełkowy: dysza 1,7-2,0mm, ciśnienie 3-4bar 

Airless/Airmix: dysza 0,23-0,28mm 

ciśnienie materiału 90-110bar 

ciśnienie rozpylenia 1,5-2,0bar 

Malowanie  

Stosunek składników 
w technologii 2K  

100 części wagowych HENECRYL Aqua Natureffekt 
    1 część wagowa HENECAT Aqua Vernetzer E50 

Żywotność mieszaniny 
w technologii 2K 

7 dni; po 7 dniach mieszać ze świeżym materiałem 1 : 1; 
dalsze wydłużanie czasu nie jest dopuszczalne 

Zużycie materiału  90-100g/m² podkładu 

100-120g/m² warstwy kryjącej 

Lepkość  fabrycznie nastawiony do użycia 

Rozcieńczanie  fabrycznie nastawiony do użycia, woda  

Międzyszlif granulacja 240-320 

Schnięcie  zdatny do szlifowania po 2-3  godz. zależnie od 
temperatury i poboru materiału; przy temperaturze roboczej 
poniżej +15°C zaleca się kontakt z doradcą technicznym. 

lazurowe odcienie 
kolorów 

Dodając Aqua Quick Color można osiągnąć lazurujące 
odcienie kolorów; maks. dodatek wynosi 5%  

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A/e): 130 g/l 
(2010). Produkt ten zawiera maks. 80 g/l VOC (LZO). 

 

Składowanie 12 miesięcy w zamkniętym oryginalnym pojemniku  
w temperaturze składowania pomiędzy +15 i 25°C. 

Opakowanie 25l 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 

 przed użyciem dobrze rozmieszać 
 chronić przed mrozem 
 nie dopuszczać do kontaktu z rozpuszczalnikami 
 po użyciu przyrządy robocze starannie umyć wodą bieżącą, zaschnięte resztki 

lakieru usunąć przy pomocy Aqua Umnetzer lub HENEVISK Aceton 
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 w wypadku użycia tych samych przyrządów do materiałów 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych zneutralizować je za pomocą 
Aqua Umnetzer 

 zaleca się używać sita, aby usuwać ewentualne resztki zaschniętego lakieru. 
Pojemnik trzymać stale dobrze zamknięty i chronić zawartość przed dostępem 
powietrza 

 rodzaje drewien egzotycznych, jak np. jabłoń indyjska, mogą reagować bardzo 
światłoczule w odniesieniu do odcienia drewna. Dlatego też, w celu 
wyrównania, zalecamy przeciwdziałać poprzez bejcowanie lub lekkie 
zabarwienie lakieru. 
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