
 

 

 

HENECRYL Aqua Parkett Plus 
 
 
OPIS WYROBU 
 
Bezbarwna dyspersja poliuretanowa/akrylowa na bazie wodnej. HENECRYL Aqua 
Parkett Plus odznacza się wysoką wytrzymałością jak również  doskonałymi 
właściwościami mechanicznymi i chemicznymi. HENECRYL Aqua Parkett Plus jest 
łatwy w obróbce technologicznej, szybko schnie i może być użyty zarówno 
jednokomponentowo jak również, po dodaniu utwardzacza, dwukomponentowo. 
Nadaje się także do zastosowania w pomieszczeniach użytku publicznego. Nie 
zawiera związku węglowodorowego. 
 
 

ZASTOSOWANIE 
HENECRYL Aqua Parkett Plus znajduje zastosowanie w powlekaniu mocno 
obciążonych podłóg parkietowych, drewnianych oraz schodów drewnianych we 
wnętrzach. Nadaje się również do popularnych drewien egzotycznych (w przypadku 
nieznanego drewna zaleca się wykonanie próby). Warunek: dobre wyschnięcie 
uprzedniej powłoki lakierniczej, oczyszczenie podłoża i gruntowny szlif papierem 
ściernym o granulacji 100-120. 
 
 

DANE TECHNICZNE 

Lepkość 24±5” 4mm/20°C 

Kolor bezbarwny 

Gęstość 1,04±0,02 g/cm3 

Stopień połysku  jedwabisty mat, połysk 

 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże, które chcemy pokryć, musi być suche, czyste, nośne oraz wolne od pyłu 
szlifierskiego, olejów, tłuszczów i innych rozkładających pozostałości. Czasami 
trzeba przeprowadzić nawet kilka szlifów podłoża, do szlifowania gładkiego użyć 
papieru ściernego o granulacji 100-120. Możliwe ponowne krycie. Wcześniejsza 
powłoka musi być dobrze przesuszona, oczyszczona i gruntownie wyszlifowana 
papierem ściernym o granulacji 100-120. 
 
 
Technologia 
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Sposób 
nanoszenia: 

malowanie pędzlem, wałkiem, szpachlą, natryskiem 

Sposób 
nanoszenia: 
szpachla 

2 x nanieść HENECRYL Aqua Parkett Plus metodą szpachlo-
wania (na krzyż) (ok. 30-40 ml/m2 na warstwę, używać szpachli 
plastikowej lub ze stali nierdzewnej). 
Po pierwszej aplikacji schnięcie przez ok. 30 min, następnie 
nanieść przynajmniej 2 razy (ok. 120 ml/m2 na warstwę ) wałkiem 
lub pędzlem. Suszenie międzypowłokowe ok. 3 - 4 godzin, 
międzyszlif przed warstwą wierzchnią papierem ściernym o 
granulacji 100-120. 

Sposób 
nanoszenia: 
wałek lub pędzel 

3 x nanieść  HENECRYL Aqua Parkett Plus wałkiem lub 
pędzlem (ilość naniesionego materiału ok. 120 ml/m2 na 
warstwę). Przestrzegać czasu schnięcia: ok. 2 godzin po 
gruntowaniu, ok. 3-4 godzin po kolejnych warstwach. Międzyszlif 
przed warstwą kryjącą ziarnem 100-120. Jeżeli długość schnięcia 
miedzywarstwowego przekroczy 24 godziny, powłokę trzeba 
koniecznie przeszlifować. Całkowite zużycie ok. 320 do 350 
ml/m2. 

Sposób 
nanoszenia: 
natrysk 

Sposób 
nanoszenia 

Airless Airmix Pistolet 
kubełkowy 

Ciśn. natrysku 60 – 80 bar 50 – 60 bar - 

Ciśn. pow. - 1,0 – 1,5 bar 2,5 – 3,5 bar 

Rozmiar dyszy 0,22 – 0,33 
mm 

0,22 – 0,33 
mm 

1,7 – 1,9 mm 

Lepkość pracy ok. 20 – 24 s/ 
4 mm 

ok. 20 – 24 s/ 
4 mm 

ok. 20 – 24 s/ 
4 mm 

W zależności od użytego urządzenia natryskowego możliwe są 
odchylenia w ciśnieniu natrysku, powietrza i rozmiarze dyszy. 
Temperatura robocza powinna wynosić między +15 i +25 °C, 
odnosi się to również do podłoża. 

Schnięcie Przy 20°C i wzgl. wilgotności powietrza 65%: 
- po ok. 8 godz. lekko obciążalne oraz zdatne do delikatnego 
chodzenia 
- po ok. 8 – 10 dniach w pełni obciążalne oraz zdatne do 
chodzenia 
- po 21 dniach można kłaść dywany 
Im dłużej oszczędza się świeżo polakierowaną podłogę  
w pierwszych dniach, tym lepszą żywotność powłoki osiągniemy. 
Zapewnić dobre wietrzenie, jednak bez przeciągów. 

 

Rozcieńczanie HENECRYL Aqua Parkett Plus jest nastawiony do użycia.  
W zależności od urządzenia natryskowego i metody nanoszenia 
można rozcieńczać wodą. 
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Dodatek 
utwardzacza 

HENECAT Aqua Härter 660 
Po dodaniu utwardzacza mieszanina lakieru z utwardzaczem 
musi być pozostawiona przez 15 minut w celu wstępnego 
wiązania, gdyż na krótko dochodzi do wzrostu lepkości. 
Ostatecznie, w zależności od zapotrzebowania, lepkość pracy 
można nastawić poprzez dodanie 5 – 10 % wody. 

Stosunek 
składników 

10 części lakieru : 1 części utwardzacza 
Żywotność mieszaniny: maks. 4 godziny przy 20°C/ 65% wzgl. 
wilgotności powietrza 
Uwaga: Żywotność mieszaniny zmniejsza się wraz ze wzrostem 
temperatury materiału oraz otoczenia 

Uwarstwienie HENECRYL AQUA Parkett Plus można stosować jako podkład 
oraz jako warstwę wierzchnią. 

 

 

Składowanie 24 miesiące w zamkniętym oryginalnym pojemniku  
w temperaturze składowania pomiędzy +15 i 25°C 

Pojemniki 1l, 5 l, 10 l 

 
 
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 
 

 Nawet jeśli powierzchnie pokryte HENECRYL Aqua Parkett plus po krótkim 
okresie są już suche i nadają się do użytkowania, całkowita chemiczna i 
mechaniczna wytrzymałość osiągnięta zostanie dopiero po kilkudniowym 
okresie utwardzenia (20° C/ 65% wilgotności pomieszczenia). 

 Aby utrzymać jak najdłuższą żywotność powłoki jak również opóźnić następne 
lakierowanie zaleca się regularną pielęgnację produktem HENECRYL Aqua 
Parkettpflege (pierwsze zastosowanie najwcześniej 8 -10 dni po końcowym 
kryciu). Do czyszczenia polecamy HeneVital Reinigungsbalsam. 

 

WAŻNE ZALECENIA 
 

 przed użyciem dobrze rozmieszać 
 chronić przed mrozem 
 nie doprowadzać do kontaktu z rozpuszczalnikami 
 starannie spłukiwać wodą narzędzia po użyciu  
 zaschnięte resztki lakieru usuwać przy pomocy HENEVISK Aceton  
 zaleca się używanie sitka, aby wyeliminować ewentualne nadeschnięte resztki 

lakieru 
 trzymać szczelnie zamknięte pojemnik i chronić zawartość przed dostępem 

powietrza 
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