
 

 

 
HENELUX Aqua Color 
 
 
OPIS PRODUKTU  
Szczególnie bogaty w zawartość ciał stałych, pigmentowalny, dwukomponentowy, 
wodny lakier światłoutwardzalny (UV) na meble z wysoką odpornością chemiczną 
oraz mechaniczną, specjalnie do kolorowego powlekania powierzchni meblowych we 
wnętrzach; znakomity przebieg oraz eleganckie podkreślenie porów. 
  

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE LAKIERU  
Odporność na chemikalia 

ÖNORM A 1605-15  klasa wytrzymałości 1B1 

Odporność na ścieranie 

ÖNORM A 1605-12-test 2  
 

klasa wytrzymałości 2 D ( > 50 U) 

Odporność na zadrapania 

ÖNORM A 1605-12-test 4 klasa wytrzymałości 4 D ( > 1,0 N)  
 

 
 
ZASTOSOWANIE  
Do wszelkiego lakierowania mocno obciążonych powierzchni meblowych oraz innych 
we wnętrzach, również obszarów kuchennych oraz sanitarnych: obszary 
zastosowania II do III zgodnie z normą ÖNORM A 1610-12. Nadaje się do 
powlekania powierzchni, które zostały rozjaśnione nadtlenkiem wodoru.  
 
Do lakierowania powierzchni drewnianych o otwartych porach jesionowych  
i dębowych jak również do powlekania powierzchni o zamkniętych porach, które 
zostały uprzednio powleczone Henelux Aqua Pigmentfüller 8841 lub innych nośnych 
podłoży. Kolorowe lakiery Henelux Aqua odznaczają się znakomitą przyczepnością 
na większości tworzyw sztucznych (przeprowadzić test na przyczepność).  
 
 

DANE TECHNICZNE   

Środek wiążący światłoutwardzalny (UV) akrylan uretanu  

Gęstość  1,05 g/cm do 1,23 g/cm³ + 0,02 

Kolor  wszystkie kolory wg. RAL, Sikkens, 
sanitarne oraz specjalne  

Stopień połysku jedwabisty mat  

Lepkość w dostawie  30±3 przy  20°C DIN 6mm 
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WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE  
Przygotowanie podłoża:  stopniowany szlif drewna:  

drewno o grubych porach: ziarno 120 do 180 
drewno o małych porach: ziarno 150 do 220.  

 
 Międzyszlif:   ziarno 240 do 320 

 Warunki technologiczne Temperatura technologiczna między +15 
i +25°C  

Technika nanoszenia Natrysk ręczny oraz przy pomocy 
automatu (airmix, pistolet kubełkowy), 
polewanie. 

Maksymalna grubość powłoki 80-130g/m² na powłokę 

Stosunek składników 10 części Henelux Aqua Color 
1 część Henecat Aqua Härter 657 

Żywotność mieszaniny 4 godziny 

Korekta lepkości Henelux Aqua Einstellzusatz 0–10% 

Konwencjonalne schnięcie Po schnięciu przy temperaturze ok. 1 do 
2 godzin, fizycznie sucha powierzchnia 
może zostać utwardzona promieniami 
UV. Między poszczególnymi powłokami 
podłoże należy oszlifować przed 
następnym naniesieniem lakieru. 
Schnięcie przez noc podwyższa 
zdolność wypełnienia następnej powłoki. 
Przy lakierowaniu wielowarstwowym 
zaleca się przeprowadzić tylko jedno 
nanoszenie dziennie  

Suszenie przemysłowe  Odprowadzać powietrze przez 2 do 3 
minut przy temperaturze pokojowej. 
Następnie np. tunel suszący na płasko: 
12 do 25 minut UL przy 40 do 50°C wzgl. 
suszenie MOS 90 sek. 5 promieni +3 
min. suszarki dyszowej 

 

Odraklowanie 
 

odraklowany materiał lakierniczy nie 
może zostać ponownie wykorzystany. 

Środek czyszczący Roztwór czyszczący do lakierów UV 
względnie zwykła woda 

Utwardzenie UV 
 

prędkość ruchu posuwowego  10 m/min 
Promienie wysokocisnieniowe 2 UV o 
mocy  80-120 W/cm 
Długość fali 410 do 420 nm 
Promienie wysokocisnieniowe 1 UV o 
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mocy 80-120 W/cm 
Długość fali 280 bis 360 nm 

 

Składowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojemniki  

Lakier  26 tygodni w zamkniętym oryginalnym 
pojemniku przy temperaturze 
składowania między +15°C und +25°C.   

Utwardzacz  
 
 
 
 
 
Lakier   

26 tygodni w zamkniętym oryginalnym 
pojemniku przy temperaturze 
składowania między +15°C i +25°C. 
Uwaga: wrażliwy na wilgoć. 
Pojemniki napoczęte dobrze zamykać i 
szybko zużywać   

25 kg  

Utwardzacz  2,5 l pojemnik blaszany  

 
WAŻNE ZALECENIA: 
 

 Utwardzacz dobrze wmieszać. Maszynowo przy pomocy urządzenia do 
mieszania z odpowiednią nasadką. 

 Powłokę należy sprawdzić pod kątem optycznych właściwości. 
 Uwaga: Przed użyciem sprawdzić, czy zgadza się kolor. 
 W celu uwypuklenia składników zawartych w drewnie podczas lakierowania 

podkreslającego pory drewien o otwartych porach takich jak jesion czy dąb, 
zagruntowane powierzchnie muszą stwardnieć przez noc. Aplikacja lakieru 
wierzchniego ma miejsce bezpośrednio po przeprowadzeniu międzyszlifu. 

 Na powierzchniach z tworzyw sztucznych oraz materiałach zalaminowanych 
folią ze względu na różny skład tych materiałów należy przeprowadzić próbne 
lakierowanie. 

 Polimeryzacja może zostać wywołana przez promieniowanie światła jak 
również zanieczyszczenia wywołane solami metali, związkami azowymi, 
nadtlenkami lub innymi katalizatorami. 

 Przed użyciem dobrze rozmieszać. 
 Chronić przed mrozem. 
 Nie dopuszczać do kontaktów z rozpuszczalnikami. 
 Narzędzia aplikacyjne dokładnie umyć po użyciu bieżącą wodą. Zarówno przy 

natrysku jak i przy polewaniu zaleca się użycie sita w celu usunięcia już 
zaschniętych resztek lakieru. Pojemniki zawsze szczelnie zamykać i chronić 
przed dopływem powietrza. 

 
 
UWAGA: 
W celu uniknięcia problemów z przyczepnością, powłoki przed lakierowaniem 
wierzchnim muszą zostać dobrze przeszlifowane i starannie oczyszczone z 
pyłów.  
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