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HENEPUR  HS  Color

POPIS PRODUKTU
Vysoce kvalitní, rychleschnoucí dvoukomponentní barva na bázi polyakrylátové pryskyřice s 
excelentní stálobarevností a plnivostí a vysokým podílem sušiny. 
Pomocí produktu HENEPUR HS Color je dosaženo vysoce zaplněných ploch s uzavřenými 
póry.

HENEPUR HS Color je možné zabarvit systémem PRO MIX Industry. Maximální podíl 
pigmentů nesmí překročit 25%.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI LAKU
Odolnost chemickým vlivům
Ö NORMA A 1605 -12 Třída 1B
Migrace určitých prvků
Požadavky normy ÖNORM EN 71-3 „bezpečnost hraček: migrace určitých prvků“
(Absence těžkých kovů) jsou splněny.

POUŽITÍ

− Pro povrchovou úpravu vysoce hodnotých a odolných dřevin, dále pro nábytek, 
kanceláří, škol, kuchyní, restauračních zařízení, hotelů, rovněž pro PU dveří.

− K lakování s uzavřenými póry na HENEPUR Isofüller X-Press nebo jiných podkladů.
− HENEPUR HS Color má vynikající přilnavost na většinu plastů

(provést zkoušku přilnavosti).
− Ve spojení s produktem HENECAT PUR Glashärter je vhodný pro barevné nátěry

skleněných podkladů.
− Vhodný k lakování hraček pro děti a předmětů, které mohou přijít do styku s 

potravinami.

TECHNICKÁ DATA
Pojivo: Polyesterpolyol
Hustota: Cca: 1,0g/cm³ při 20°C (báze laku)
Odstín: Všechny odstíny RAL-, Sikkens-, NCS, sanitární a speciální odstíny
Stupeň lesku: Vysoký lesk
Viskozita: 250 - 300s DIN 4mm při 20°C

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Podklady:
Desky MDF opatřené plničem (např.: HENEPUR Isofüller nebo Isofüller X-Press) se 
základovací fólií, nebo bez.

Příprava podkladu: 
Předbrus:           zrno 400-500
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Zpracování:
Podmínky pro zpracování: Zpracování mezi +15 a +25°C

Způsob nanášení:
Stříkání (Airless, Airmix, kelímková pistole)
Airless: Tlak stříkání 120 - 150 barů, velikost trysky 0,22 - 0,28 mm
Airmix: Tlak stříkání 60 - 80 barů, tlak vzduchu 1,5 - 2,0 bary,
velikost trysky 0,22 - 0,28 mm
Kelímková pistole: Tlak vzduchu 2,5 - 3,5 baru, 
velikost trysky 1,3 - 1,5 mm

Nanesené množství: 2x 100 - 120 g/m² s mezibrusem - zrno 500 - 800
Zpracovatelnost: Cca 2 hod

Poměr míchání:

3 díly HENEPUR HS Color / 1 díl HENECAT PUR Härter 451
+ 10% ředidlo (objemově) nebo
3 díly HENEPUR HS Color / 1 díl HENECAT PUR Glashärter
+ 10% ředidlo (objemově)

Viskozita při zpracování: Cca 17 - 25“ DIN 4
Korekce viskozity: HENEVISK ředidlo 670 

VOC:
Pro Decorpaint-konfortní použití je možné použít HENEPUR HS
Color společně s produktem HENECAT PUR Härter 451, nebo 
HENECAT PUR Glashärter (přidané množství 10%) (kat. A/j: 500g/l
VOC v aplikační formě < 500g/l).

Schnutí:

Odolnost prachu po: cca 10 minut
Přebrousitelné - přelakovatelné po: cca 3 hodinách
Leštění po: cca 16 hodinách

Čistící prostředek: HENEVISK ředidlo 413, HENEVISK ředidlo 670

Skladování: Lak: 156 týdnů v uzavřené originální nádobě
Teploty skladování mezi +15°C a +25°C

Tužidlo: 104 týdnů v uzavřené originální nádobě při
teplotě skladování mezi +15°C a +25°C
Pozor choulostivý na vlhkost.
Otevřené nádoby dobře uzavírat a urychleně zpracovat

Lak: 1Kg, 5Kg
Balení: Tužidlo: HENECAT PUR Härter 451 v 1L a 2,5L

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tužidlo dobře promíchat
- Směs laku a tužidla nechat před zpracováním 10 - 15 minut reagovat.
- Před zpracováním dobře promíchat.
- Staré směsi laku a tužidla mají nižší mechanické a chemické vlastnosti!
- Uvedené údaje se vztahují k pokojové teplotě. Silné odchylky od těchto teplot způsobují změněné vlastnosti 
  laku a mohou vést k chybnému lakování.
- V případě lakování skleněných ploch mohou být prováděny konstrukční spoje jako např.: lepení pouze na 
  straně, která není opatřena nátěrem. Na statické vlastnosti nemůže být akceptována žádná záruka.
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