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HENECRYL AQUA PARKETT PLUS 
                         

Při zveřejnění tohoto technického listu zaniká platnost předchozích informací. 
 

 
POPIS PRODUKTU 
 
HENECRYL AQUA PARKETT PLUS je vodou ředitelná polyuretan/akrylátová disperze. Vyznačuje se 
nejen velmi vysokou trvanlivostí, ale i odolností vůči opotřebení a mechanickému a chemickému 
zatíţení. Práce s ní je snadná, rychle schne a dá se 1K (jednokomponentně) a dále také s přídavkem 
tuţidla i 2K (dvoukomponentně) zpracovat. Neobsahuje ţádná rozpouštědla. 
Je ekologická. 
 
POUŢITÍ 
 
HENECRYL Aqua Parkett Plus je vhodný do interiéru pro velmi namáhané parkety, dřevěné podlahy      
a schody. 
Je pouţitelný i pro exotické dřeviny (u neznámé dřeviny nutno provést zkušební nátěr). Před nanesením 
základního nátěru je nutno penetrační nátěr nechat dobře proschnout, a poté ho přebrousit brusným 
papírem o hrubosti zrna 100 – 120 (je nutné odstranit zvednuté póry). 

 
 TECHNICKÁ DATA  

 Viskozita   24 ± 5" 4 mm/20°C 

 Barevný odstín   Bezbarvý 

 Hustota   1,04 ± 0,02 g/cm³ 

 Stupeň lesku   Sametově  matný, lesklý  
 

               

               UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU 
Lakovaná plocha musí být suchá, čistá, zbavená prachu a zbytků po broušení. Nesmí být od oleje, 
mastnoty nebo jiných nečistot. Před penetrací musí být kvalitně přebroušena brusným papírem               
o hrubosti zrna 100 - 120. Napenetrovanou plochu nechat dobře proschnout a po přebroušení je moţno 
provést ještě jednou penetraci.  

 

            Zpracování                   

 Způsob nanášení  Štětcem, válečkem, stříkáním, stěrkováním 

 Způsob nanášení stěrkováním 

 2x HENECRYL Aqua Parkett Plus nanášet stěrkováním 
 do kříţe plastovou nebo nerezovou špachtlí   
 cca 30 aţ 40 ml/m

2
  na jednotlivou vrstvu. 

 Po prvním stěrkování nechat cca 30 min. schnout. 
 Na závěr po zaschnutí ještě provést minimálně  2x nátěr  
 cca 120 ml/m

2  
na jednotlivou vrstvu. Mezi kaţdou vrstvou 

 nátěru nechat cca 3 - 4 hod. schnout.  
 Nátěr provádět válečkem nebo štětcem. 
 Před konečným vrchním nátěrem je třeba provést mezibrus   
 brusným papírem o hrubosti zrna 100 - 120. 
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 Způsob nanášení  

 válečkem nebo   
 štětcem 
 

    
   3x  HENECRYL Aqua Parkett Plus jednotlivé vrstvy aplikovat válečkem nebo  
   štětcem. Nanášené mnoţství je 120 ml/m

2  
pro kaţdý nátěr. 

   Po základním nátěru cca 2 hod. nechat schnout. Poté mezibrus  a posléze další  
   nátěr.  
   Pak opět cca 3 - 4 hod. schnutí. Dobu schnutí dodrţovat! 
   Před konečným vrchním nátěrem je třeba provést mezibrus  brusným papírem 
   o hrubosti zrna 100 - 120.  
   V případě, ţe doba schnutí překročí 24 hod., musí být bezpodmínečně znovu   
   proveden mezibrus.  
   Celková spotřeba laku je 320 – 350 ml/m

2.
 

 
 
 Příprava ke stříkání 
  
 

Postup 
nanášení 

Tlak vzduchu           
ke stříkání 

Tlak vzduchu           
k rozprašování 

  Stříkací tryska 
  Stříkací viskozita  
   DIN 53 11  20°C 
           cca 

  Airless 60 – 80 barů -----   0,22–0,33 mm  20 – 24“/4 mm 

  Airmix 50 – 60 barů 1,0 – 1,5 baru   0,22–0,33 mm 20 – 24“/4 mm 

Kelímková 
   pistol 

       ------- 2,5 - 3,5 baru     1,7-1,9 mm 20 – 24“/4 mm 

Podle pouţitého stříkacího zařízení je pracovní teplota +15°C aţ + 25°C. To platí 
také pro nosný materiál 

 Doba schnutí  

   Při 20°C provozní teploty max. 65% relativní vlhkosti vzduchu: 
   - po 8 hod. lehce pochůzné a mírně zatíţitelné 
    - po 8 - 10 dnech plně pochůzné a zatíţitelné   
    - po 21 dnech moţno pokládat koberce 
    Při zasychání laku je třeba první dny zajistit mírnou výměnu vzduchu (větrat) 

  

 Ředění 
 HENECRYL Aqua Parkett Plus je nastavený z výroby pro stříkání stříkacím   
 zařízením. Můţe se lehce ředit vodou max. do 5%. 

 Tuţidlo 

 HENECAT Aqua tuţidlo 660 
 Po přidání tuţidla do laku je nutno 15 min. směs míchat a nechat reagovat, 
 takţe v krátké době nastane zvýšení viskozity. Nakonec bude potřeba přidat 
 5-10% vody a nastavit správnou viskozitu pro lakování 

 Poměr míchání 

 10 dílů laku : 1 dílu  tuţidla. 
  Doba zpracování: max. 4 hod. při 20°C / 65% relativní vlhkosti vzduchu. 
  Při překročení doby zpracování můţe dojít k defektům na povrchu laku. 
  Pozor: při zvýšené teplotě v prostředí můţe dojít ke zkrácení doby   
  zpracování 

 Postup lakování 
   HENECRYL Aqua Parkett Plus se můţe pouţít zároveň jako základ i jako  
   vrchní nátěr            

 

  
 Skladování  24 měsíců v uzavřeném originálním balení při teplotě mezi +15 °C aţ +25°C 

 Balení  1 l, 5 l  a 10 l  
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        NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ PODLAHY 
 

 Plochy a díly nalakované HENECRYL Aqua Parkett Plus jsou v krátké době stohovatelné.              
Při teplotě +20°C / 65% relativní vlhkosti vzduchu mají za pár dní chemickou a mechanickou 
odolnost.  

 Sadu pro údrţbu podlahy HENECRYL AQUA PARKETTPFLEGE se doporučuje, k docílení jejího 
hezkého povrchu, pouţívat k ošetření i v pozdější době. První pouţití ošetřovací sadou je moţné 
nejdříve po 8-10 dnech po nalakování.  Pro pozdější úklid a čištění podlahy doporučujeme čistící 
balzám  HeneVital Reinigungsbalsam.   

 
 
 

           DŮLEŢITÁ UPOZORNĚNÍ 

 

 Před zpracováním dobře promíchat.

 Chránit před mrazem.

 Nesmí přijít do styku s rozpouštědlovými ředidly.

 Pracovní nářadí po pouţití důkladně očistit pod tekoucí vodou.

 Zaschlé zbytky laku odstranit pomocí acetonového ředidla nebo čističe Aqua Reiniger.  

 K eventuálnímu odstranění jiţ přischlých zbytků laku se doporučuje pouţít drátěnku.  

 Nádobu dobře uzavřít a chránit před přístupem vzduchu.
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