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HENECRYL 1K Aqua Color míchací systém

POPIS PRODUKTU

Jednokomponentní pigmentovaná vodou ředitelná vrchní barva na bázi akrylátu a polyuretanových pojiv.
HENECRYL 1K Aqua Color se vyznačuje vysokou krycí schopností a vysokou plnivostí. Díky dobré 
brousitelnosti a tixotropicitě je vhodný pro svislé dokončování ploch a profilových částí.

MDF 
HENECRYL 1K Aqua Color je cíleně vyvinuá krycí barva na plochy MDF.
Je vhodná také na dřevotřísky potažené fólií.

Dřeviny s otevřenými póry
Barevná vrstvená barva na dřeviny s otevřenými póry, jako je jasan a dub.
Dosáhne se tak hladkého povrchu odolného proti poškrábání s elegantní pórovitou kresbou a měkkým hmatem.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI LAKU Interní zkouška

Odolnost chemickým vlivům                                         Ö NORMA A 1605-12 popř. Ö NORMA EN 12720
                   třída 1C
                   třída 1B,  přelakováno produktem HENEPUR Sun Blocker Accent

Chování při namáhání poškrábáním                                 Ö NORMA A 1605-12 - zkouška 4
                   třída 4E (>0,5N)
                   třída4E  (>1,0N), přelakováno produktem HENEPUR Sun Blocker Accent

LAKOVÁNÍ HRAČEK

Ppot a sliny Ö NORMA S 1555

POUŽITÍ
Na všechny plochy MDF (nábytek a vnitřní vybavení).
Dřeviny s otevřenými póry, jako jasan a dub.
Barva vhodná k lakování dřevěných předmětů, které by mohly příležitostně přijít do styku s potravinami.

TECHNICKÁ DATA

Viskozita: 120s± 10 DIN 4mm/20°C u bílé

Odstín: Všechny odstíny RAL, Sikkens, Sanitär a různé odstíny

Hustota: 1,04 - 1,2g/cm³ dle odstínu

Stupeň lesku: Hedvábný mat

Hodnota - pH: 8,0 ± 0,3

Minimální tvorba filmu: Pod 15°C není možné dostatečné vytvrzení popř. zfilmování barvy
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Příprava podkladu
U nátěrů na MDF dodržujte naše pracovní postupy „barevné dokončování MDF s hydro barvami popř. barevné 
dokončování jasanu s otevřenými póry pomocí 1K HENECRYL barvy“.

Zpracování:
Ředění: Nastaveno pro zpracování,

při lakování ploch s otevřenými póry ředit vodou maximálně 5-10%

Viskozita: Nastavení připraveno ke zpracování

Způsob nanášení: pistole: tryska 1,7-2,0mm, tlak vzduchu 3-4 bary

Airless/Airmix: tryska 0,23-0,28mm

tlak materiálu 90-110 barů

tlak při rozprašování 1,5-2,0 bary

Nanášené množství: 150-200g/m² základování u lakování s otevřenými póry
100-130g/m² vrchní lakování

Schnutí: V závislosti na naneseném množství, podkladu a podmínkami pro schnutí

proti prachu: po cca. 50 min. Při pokojové teplotě

nelepí: po 1,5 hod

brousitelné: po 2-4 hod

stohovatelné: po 24 hod

Přelakovatelné: Přelakovatelné produktem HENECRYL 1K Aqua Color, produktem HENEPUR Sun 
Blocker Accent po zaschnutí přes noc, po předchozím mezibrusu.

Právní předpisy -VOC: Hraniční hodnota - EU pro tento produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010)
tento produkt obsahuje maximálně 94g/l VOC

Postup:

Pracovní návrh pro MDF
Předzákladování
1x HENECRYL Aqua Pigmentfüller bílý na hrany a frézování MDF,
                   Schnutí přes noc při pokojové teplotě, následně lehký brus - zrno 240.
2x HENECRYL Aqua Pigmentfüller bílý bez mezibrusu.
                   Schnutí přes noc, mezibrus - zrno 240 - 320.
1x HENECRYL 1K Aqua Color, nebo HENELUX Aqua Color (10:1 s dílem HENECAT Aqua Tužidlo 657)

Při zvýšeném zatížení
                   Schnutí přes noc při pokojové teplotě, následně lehký brus - zrno 320.
1x HENEPUR Sun Blocker Accent

Pro lakování ploch s otevřenými póry, ostatní odstíny:
2x HENECRYL 1K Aqua Color odstín 

Pozor: K zamezení zabarvení, obzvlášť bílých a pastelových odstínů, u dřevin bohatých na třísloviny, jako jasan 
a dub, je vhodnější použít produkt HENELUX 2K Aqua Color.
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Skladování: 52 týdnů v originální uzavřené nádobě při teplotě skladování od +15°C do +25°C.

Balení: 5L, 25L

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

− Chránit před mrazem.
− Před zpracováním dobře promíchat.
− POZOR: Před použitím zkontrolovat odstín.
− Nesmí přijít do styku s rozpouštědly.
− Pracovní nářadí po použití pečlivě očistit pod tekoucí vodou. Zaschnuté zbytky laku odstranit 

pomocí produktu Aqua Reiniger.
− Při použití vodních a rozpouštědlových laků v jednom zařízení použít produkt Aqua Umnetzer.
− Doporučujeme použít síto, k eventuelnímu odstranění již zaschnutých zbytků barvy.
− Obal neustále dobře uzavírat a chránit před přístupem vzduchu.

             Chlud P. 04.10.2012
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