
 

 

 
HENECRYL Aqua Pigmentfüller weiß (biały) 
 
 
OPIS PRODUKTU  
Wodorozcieńczalny, pigmentowy wypełniacz na bazie akrylowego środka wiążącego. 
Szybkoschnący podkład do wszystkich powierzchni lakierowanych na meblach oraz 
innych we wnętrzach, gdzie pożądany jest wysoki stopień wypełnienia oraz bardzo 
dobra podatność na szlifowanie. HENECRYL Aqua Pigmentfüller biały, ze względu 
na dobrą wytrzymałość, nadaje się również do powlekania wyprofilowanych części 
oraz stojących powierzchni.  
Przy powlekaniu płyt MDF nie jest wymagane dalsze izolowanie kantów. 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE LAKIERU  Test wewnętrzny  

LAKIEROWANIE ZABAWEK  
Odporność na ślinę i pot  

 Norma ÖNORM S 1555 

 
ZASTOSOWANIE  
Płyty MDF, foliowane płyty MDF wzgl. płyty wiórowe i drewna masywne. 
Do wszelkiego lakierowania powierzchni obciążonych na meblach oraz wystroju 
wnętrz. 
Nadaje się do lakierowania mebli dziecięcych. 
 
 

DANE TECHNICZNE 

Lepkość tiksotropowa 

Kolor biały 

Gęstość 1,3 g/cm³+0,05 

Stopień połysku - 

Współczynnik pH 8,4+0,2  

MFT (minimalna 
temperatura krycia) 

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

 
 
WSKANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża  
Warunkiem uzyskania wysokojakościowego krycia jest czysty szlif podłoża 
drewnianego. W celu osiągnięcia gładkiej powierzchni płyt MDF zaleca się szlif 
ziarnem 180, lepiej ziarnem 240. Szlifowanie drewna zbyt gruboziarnistym papierem 
ściernym zwiększa niebezpieczeństwo zbytniego zszorstkowania jego włókien, 
szczególnie podczas frezowania płyt MDF. 
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Technologia  

Technika 
nanoszenia 

Pistolet kubełkowy 
Airless/Airmix 

dysza 1,7-2,0mm, ciśnienie 3-4bar 
dysza:  0,28-0,33mm  
ciśnienie materiału 90-110bar  
ciśnienie rozpylenia 1,5-2,0bar 

Zużycie 
materiału  

1x krawędzie i 
wyfrezowania 

200-220 g/m² 

2x na całej 
powierzchni 

200-220g/m² 

Lepkość natrysku  
 

fabrycznie nastawiony do użycia, do aplikacji pistoletem 
kubełkowym rozcieńczyć maks. 5%. wodą 

Rozcieńczanie  fabrycznie przygotowany do użycia, woda 

Schnięcie Pyłosuchy 
Dotykalny  
Zdatny do szlifowania 

30 min. 
2 godz.  
4-6 godz.  

Przepisy VOC 
(LZO) 

Wartość graniczna UE dla produktu (Kat. A/e): 130 g/l (2010). 
Produkt ten zawiera maks. 94 g/l VOC (LZO). 

 
 
Powlekanie płyt MDF 
Wcześniejsze zagruntowanie krawędzi oraz przycięć płyty MDF produktem 
HENECRYL Aqua Pigmentfüller weiss, suszenie przez noc w temperaturze 
pokojowej, następnie lekki szlif ziarnem 240. Powlec 2 x produktem HENECRYL 
Aqua Pigmentfüller weiss bez międzyszlifu. Schnięcie przez noc, międzyszlif ziarnem 
240-320. 1x HENELUX Aqua Color. 
 
Proszę uwzględnić również kartę techniczną „Przykłady kolorowych lakierowań płyt 
MDF. 
 
 

Składowanie 52 tygodnie w zamkniętym oryginalnym pojemniku  
w temperaturze składowania pomiędzy +15 i +25°C. 

Opakowania 5 l, 25 l 
 
 

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 HENEVISK Aceton 



Strona 3 z 3 / HENECRYL Aqua Pigmentfüller weiß 
 

 

 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 zawsze dobrze zamykać i chronić zawartość przed dopływem 

powietrza 
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