
TECHNICKÝ LIST                 henelit@henelit.cz  

AQUA TRANSPARENT E 500 (Eng 390)

Popis produktu
Vodou ředitelný tranparentní lak na bázi samozesíťovatené akryláto - PU disperze pro lakování 
zatížených vnitřních prostor a nábytku. Zajišťuje vysokou rozměrovou a tvarovou stálost dřeva. Je 
vysoce tixotropní. Obzvláště je vhodný pro úpravu obkladu, které lze stříkat i ve svislé poloze. Lak 
je vysoce přilnavý s vlastností zvýrazňovat kresbu dřeva. Lakový film neobsahuje žádné škodlivé 
látky.

Osvědčený: Odolnost proti chem. působení: splňuje požadavky tř. 1B dle rakouské normy
A 1605 díl 12 př. DIN 68861
Těžce vznititelný: splňuje požadavky třídy 5B dle rakouské normy A 1605 díl 12

Lakování hraček a dětského nábytku:
Požadavky rakouské normy S 1555, co se týká olizování a kousání.

Technická data:

Odstín:                         bezbarvý
Stupeň lesku:                 hedvábně matný
Viskozita: 82“ ± D DIN 4 mm / 20 °C
Hustota: cca 1,04 g / cm3 ± 0,02
Hodnota PH: 8,1 ± 0,2
Teplota zpracování: pod teplotou 12 °C lakový film nevytvrdne.

Zpracování

Způsob nanášení:           Airless - Airmix: tryska 0,23 až 0,28 mm
                           tlak materiálu 90 až 110 barů

               rozprašovací tlak 1,5 až 2,0 bary

Množství nánosu: 70 až 90 g / m2 základní nátěr
80 až 120 g / m2 vrchní nátěr

Viskozita při stříkání: 82 “ ± 5 DIN 4 mm / 20 °C
Ředidlo: lak je připravený od výrobce pro zpracování, neředí se

 

henelit - CZ spol. s r.o. , Výpusta 626,  763 11  Zlín Želechovice, areál  ZD 
tel: 577 901 851    fax: 577 900 015   mobil: 776 584 773   e-mail: henelit@henelit.cz          www.henelit.cz

http://www.henelit.cz/
mailto:henelit@henelit.cz


TECHNICKÝ LIST                 henelit@henelit.cz  

str. 2 Aqua Transparent E 500

Schnutí:                         Je závislé na teplotě vzduchu a naneseném množství. Brousitelný
po 1 - 3 hod. Při zpracování při teplotě pod 15 °C se doporučuje
přidat 3 % Verzogerer Aqua pro zpomalení reakce.

Skladování: 1 rok v uzavřeném originální obalu.

Balení: 25l, na přání také 120l

Důležitá upozornění
 Před zpracováním dobře promíchat.
 Chránit před mrazem.
 Neupravovat žádnými ředidly.
 Stříkací pistoli a pracovní pomůcky očistit pod tekoucí vodou.
 Zaschlé zbytky se očistí vodním odstraňovačem  (Aqua Empferner)
 Při přechodu s Aqua laku na rozpouštědlový lak je potřeba pistoli vyčistit prostředkem Umnetzer 

Aqua.
 Také při stříkání a polévání se doporučuje uzavírat obaly proti působení vzduchu.
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