
 

 

 
HENECRYL Aqua Spachtelgel 
 
 
OPIS WYROBU 
Bezbarwny, wodny, podkład do szpachlowania na bazie akrylanów o wysokiej 
lepkości. HENECRYL Aqua Spachtelgel odznacza się bardzo dobrym wypełnieniem 
porów. Ponadto uzyskuje się ładne, ciepłe podkreślenie drewna. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 

 podkład do szpachlowania na parkiety i podłogi drewniane 

 nadaje się także jako zerowe szpachlowanie przed ostatnią warstwą kryjącą 

 odpowiedni na większość drewien egzotycznych (zalecane jest próbne 
gruntowanie przy nieznanych gatunkach drewien) 

 
 

DANE TECHNICZNE 

Środek wiążący styren - akrylan 

Gęstość ok. 1,0 g/cm3 przy 20°C 

Kolor bezbarwny 

Stopień połysku - 

Oferowana lepkość  tiksotropowy 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Podłoża 
 
Parkiety i drewniane podłogi masywne bądź fornirowane 
 
Przygotowanie podłoża papierem ściernym: 
 
delikatny szlif       granulacją 120 do 180 
 
W pewnych przypadkach podłoże musi zostać przygotowane poprzez kilkukrotne 
szlifowanie 
 
 
Technologia 

Warunki technologiczne temperatura robocza pomiędzy +15 i +25°C 

Technika nanoszenia szpachla (plastikowa lub ze stali nierdzewnej) 

Pobór materiału w zależności od uwarstwienia max. 40 g/m2 na warstwę 
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Uwartstwienia 

A: 
2x HENECRYL Aqua Spachtelgel nanieść metodą szpa-
chlowania (na krzyż). 
Pobór materiału: ok. 30 – 40 g/m2 na warstwę 
Schnięcie ok. 30 minut. Nie przeprowadzać między-
szlifowania. 
B: 
Przed ostatnią warstwą kryjącą wykonać międzyszlif, 
następnie nanieść 1x HENECRYL Aqua Spachtelgel 
metodą szpachlowania (na krzyż). 
Ostatnią warstwę (lakieru) nanieść po ok. 20 min. 
schnięciu. 

Lepkość technologiczna nastawiony fabrycznie 

Korekta lepkości nie przewidziano 

Schnięcie 

20 – 30 minut przy 20°C i 65 % względnej wilgotności 
powietrza. 
Zapewnić dobre wietrzenie, jednak bez przeciągów. 
Podwyższona wilgotność powietrza jak również niskie 
temperatury wydłużają schnięcie! 

Krycie 
na wszystkich parkietach/podłogach drewnianych 
przewiduje się lakiery HENECRYL Aqua  

Czyszczenie narzędzi woda 
 

 

Składowanie 

104 tygodnie w oryginalnie zamkniętym pojemniku 
temperatura składowania pomiędzy +15 i 25°C 
Uwaga wrażliwy na wilgoć. 
Otwarty pojemnik szczelnie zamknąć i szybko zużyć 

Pojemniki 5 l 

 
 

WAŻNE ZALECENIA 
 

 przed użyciem dobrze rozmieszać 
 wszystkie przytoczone dane odnoszą się do warunków w temperaturze 

pokojowej; znaczne odchylenia od niej powodują zmianę właściwości bejcy  
i mogą wywołać niepożądane efekty lakierowania 

 przy nieznanych drewnach zaleca się zawsze przeprowadzenie próby 


