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HENEPUR  NATUREFFEKT

POPIS PRODUKTU

Vysoce hodnotná polyuretanová barva na bázi akrylátu, speciálně pro nátěry nábytků v interiéru s 
bezproblémovým průběhem, velmi dobrou brousitelností a vynikající plnivostí.

Optimálními kombinacemi surových látek má za následek nátěr, který je vhodný speciálně k lakování 
světlých dřevin.

Vybrané UV filtry optimálně chrání natřený podklad proti žloutnutí.
Další přísady světelných stabilizátorů nejsou možné.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI LAKU

Odolnost proti chemickým vlivům

Rakouská norma A 1605-12 Splňuje požadavky tř. 1B1

Odolnost proti otěru

Rakouská norma A 1605-12 - zkouška 2 Splňuje požadavky tř. 2D (>50 U)

Odolnost proti poškrábání

Rakouská norma A 1605-12 - zkouška 4 Splňuje požadavky tř. 4D (>1,0 N)

LAKOVÁNÍ HRAČEK

HENEPUR NATUREFFEKT je vhodný k lakování hraček. Splňuje požadavky rakouské normy S 1555 
odolnost k potu a slinám.

DIN 4102-1 (zkouška požární odolnosti pro doložení třídy stavebních materiálů B1):

Obtížné vznícení dřevotřísky, včetně dýhované s požární odolností DIN 4102-B1
(ve spojení s tužidlem HENECAT PUR Härter).
 
POUŽITÍ
Vhodné pro nátěry nábytku v interiéru.
Určeno pro nátěry ploch vybělených peroxidem vodíku . 
Vhodné pro lakování jak hraček, tak dřevěných předmětů, které se mohou dostat do kontaktu s potravinami.
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TECHNICKÁ DATA

Pojivo: Akrylát

Dodávaná viskozita: 20-30“ DIN 4mm/20°C

Odstín: Bezbarvý

Hustota: 0,90g/cm³ ± 0,03 při 20°C

Stupeň lesku: Hedvábný mat
 
UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu: odstupňované broušení dřeva:  Dřeviny s hrubými póry  -    hrubost  120 až 180
        Dřeviny s jemnými póry -    hrubost  150 až 220
                                    mezibrus:                                                                                hrubost  240 až 320

Zpracování:
Podmínky pro zpracování: Teplota při zpracování  +15 až +25°C

Způsob nanášení: Stříkání (airless, airmix, pistole)

Množství nanášeného nátěru: 100-120 g/m2  v jedné vrstvě

Poměr tužení: 10 dílů HENEPUR NATUREFFEKT
1 díl  tužidlo HENECAT PUR Härter 451 

Doba zpracovatelnosti: 1 pracovní den

Ředidlo: Ředidla HENEVISK Verdünnung 413, HENEVISK Verdünnung 670

Schnutí: Broušení a přelakování možné po cca. 1 až 2 hodinách,
přičemž mezibrus musí proběhnout vždy těsně před
dalším nátěrem laku! Schnutí přes noc zvyšuje plnící schopnosti 
následného lakování! 

            



      

 

         Str. 3/3 HENEPUR NATUREFFEKT
 
Skladovatelnost: Lak: 208 týdnů v uzavřených originál obalech při teplotě mezi +15 a 25°C

Tužidlo: 104 týdnů v uzavřených originál obalech při teplotě mezi +15 a 25°C.
Pozor - citlivé na vlhkost. Již načaté nádoby dobře uzavřít a rychle 
spotřebovat.

Balení: 1 litr, 10 litrů  a 25 Litrů  plechové balení

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ

Dobře promíchat!
Nevhodné na plochy nepřetržitým zatížením vlhkostí, nebo ty ve kterých jsou používány agresivní 

čisticí prostředky.
Před zpracováním dobře promíchat!
Směs laku a tužidla ponechat před zpracováním 10 - 15 minut reagovat.
Nepoužívat pro tmavé, nebo tmavě mořené dřeviny.
Uvedené údaje se vztahují na podmínky při pokojové teplotě. Silné odchylky mění vlastnosti laku a  

mohou vést k chybnému lakování.Větší rozdíly teplot mohou způsobit neočekávané změny při 
lakování.

Exotické druhy dřevin, jako např. Indické jablko - mohou být velmi citlivé a reagovat na světlo v
   souvislosti odstínu dřeviny. Proto doporučujeme neutralizovat nivelaci mořidlem, nebo lehkým  

zabarvením laku.           
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