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AQUA HENEKOTE COLOR

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Natírané plochy musí být pevné, čisté, zbaveny mastnot, olejů, vosků, písku, prachu a jiných nesoudržně 
působících substancí, musí být nosné, zbaveny savých předmětů a vody. Usazeninami zasažené plochy 
(Tlakové pískování se silným paprskem, bezprachové pískování kuličkami olova, broušením, atd.)  je 
nutné zajistit odpovídající přípravy, k zajištění bezproblémového zakotvení. Silně savé podklady je 
nutné základovat produkten HENEKOTE DSB 220 FARBLOS (bezbarvý). Dobře zaschnuté, staré 
2K nátěry  s bezbproblémovou přilnavostí mohou být z pravidla přelakovány HENEKOTE AQUA 
COLOR.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ
Okolní teplota a podkladu min +10°C relativní vlhkosti max 80%. Nízké teploty zpožďují vytvrzování
a zhoršují zpracovatelnost. Při teplotách nižších než +10°C se reakce mezi kmenovými komponenty a 
tužidlem zastaví. Pro úplné vytvrdnutí musí být střední teplota podkladu nad minimální teplotou pro 
vytvrzování. Vlhkost vzduchu nesmí překročit 80%, v takovém případě je nutné počítat s chybným 
vytvrzením naneseného filmu. Chybné vytvrzení se projevují jako matné efekty, povrchově lepí, 
nedokonalá přilnavost, nízká mechanická  chemická odolnost, odchylky v odstínech. Dodržujte dobu 
pro zpracování! Konečný bod doby zpracování není viditelný. HENEKOTE AQUA COLOR  je po 
90 min stále tekutý, není možné tento produkt dále zpracovávat, protože již nemůže být zaručeno 
bezproblémová reakce (vytvrzení).

Při zpracování v uzavřených místnostech je nutné zajistit dostatečné odvětrání, aby bylo zajištěno, 
že se uvnitř obsažená voda (voda z materiálu a podkladu) při sledování okolní teploty, vlhkosti 
vzduchu a pohybu vzduchu bude odváděna.

Přelakování produktem HENEKOTE AQUA COLOR je možné při 20°C/60% relativní vlhkosti 
shodným produktem po cca 12 hod. Nízké teploty a vyšší vlhkost prodlužuje schnutí.

Příprava materiálu

HENEKOTE AQUA COLOR je dodáván v nastaveném směšovacím poměru.

1. Základní komponenty A nalít do komponentů tužidla B.
2. Před zpracováním oba komponenty pomocí míchacího zařízení (300-400 otáček za min) 

důkladně a intenzivně míchat. (Dno a stěny nádoby také promíchat). Na závěr přelít do prázdné 
nádoby a opakovaně důkladně promíchat. Nezpracovávat z dodávané nádoby. Doba míchání by 
měla trvat minimálně 3 min. Namíchejte jen tolik materiálu, kolik během doby zpracování (90 
min.) jste schopni zpracovat.

HENEKOTE AQUA COLOR je vodouředitelná, pigmentová, 2 komponentní tekutá umělá hmota
k zabarvenému nátěru stěn, podlah, ale také v potravinářské oblasti atd... Testováno ÖFI.
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TECHNICKÁ DATA
Báze pojiva: Disperze Epoxidové pryskyřice
Hustota: (DIN 53217) Cca. 1,25 g/ml (směs)
Viskozita: (DIN 53019) Cca. 1200 mPas
Objem sušiny: Cca. 47%
Směšovací poměr 4 díly HENEKOTE AQUA COLOR komp. A (bílý)
Potlife 20°C Max. 90 min.
Odstín: Cca.RAL 1002, 3009, 6011, 7016, 7023, 7032, 9010, 1013

další odstíny na poptávku
Stupeň lesku: Hedvábný mat G40, hedvábný mat G20 a lesk G60
Spotřeba: Cca. 150-200 g/m², v závislosti na drsnosti povrchu a savosti.
Teplota při zpracování: Min. +12°C
Relativní vlhkost vzduchu: Max. 80%
Schnutí:
(20°C, 60% relativní vlhkosti 
vzduchu)

Suché proti prachu: 1,5 hod
Pochůzné: 12 hod
Plně zatížitelné: 7dnů

Základní komponenty Komponenty tužidla
Bod vzplanutí:  > 100°C > 100°C
Označení Viz bezpečnostní list Viz bezpečnostní list
Skladování: 6 měsíců 6 měsíců

V pevně uzavřených originálních nádobách, při teplotě + 10°C do +35°C.
CHRÁNIT PŘED VLHKOSTÍ A MRAZEM!

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu: Seskupování
Ocel:
Pískování SA 2,5 DIN 55928
Díl 4

Henekote Aktivgrund

Zinek/hliník
strojní odmaštění
zdrsnit

Henekote Aktivgrund

Cementový beton/ potěr
Mechanický způsob dle
ZTV-SIB 90 (viz TI 011)

Silně savé podklady
Henekote DSB 220 bezbarvý
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ZPRACOVÁNÍ
Míchání: Přidat základní komponenty tužidla a intenzivně promíchat 

např. elektrickou vrtačkou.
Poté přelít a opět intenzivně promíchat!

Nářadí pro zpracování: Štětec, plochý štětec, perlonový váleček, stříkací zařízení  Airless

Teplota při zpracování: Viz str.1, teploty nad +20°C zrychlují reakční a průběh 
vytvrzení. Rosný bod musí ležet 3°C pod teplotou objektu.

Ředění/čištění: Max.5% vody k ředění
k čištění vodu, nebo Ředidlo 73. 

Všeobecné vlastnosti: K barevnému zachování cementového potěru, cementového 
betonu, vláknového cementu a cementové malty ve vnitřních a 
vnějších prostorách. Velmi lehké zpracování a vynikající 
kryvost.

Chemotechnické vlastnosti: HENEKOTE AQUA COLOR je odolná olejům, mastnotám, 
pohonným hmotám a mnohým rozpouštědlům. Je vodě odolná 
a nezmýdelnitelný. Další informace jsou uvedeny v listině 
odolnosti pro tekutou umělou hmotu firmy henelit. Velmí nízké 
zápachové zatížení běhenm zpracování. Na základě podílu lihu 
nevzniká nebezbečí požáru.

POZOR NA DOBU ZPRACOVÁNÍ!
Je nutné se ujistit, při ohledu na teplotu, vlhkost vzduchu a pohyb vzduchu, že se může voda 
nacházející se v materiálu odvětrávat a uvolňovat.

Vlastnosti:
Odolnost teplotám:
Suché: +80°C
Krátkodobě: +120°C
Vlhké horko a voda: +40°C

STANDARTNÍ POSTUP NÁTĚRŮ

Normálně savé podklady:
Základování: HENEKOTE AQUA COLOR

popř. přidáním max. 5% vody
Spotřeba: cca 200 g/m²

Uzavírací nátěry: 1-2x Henekote Aqua Color
Spotřeba: cca 150-200 g/m²

Zvláštní upozornění:
Při aplikaci HENEKOTE AQUA COLOR dbát upozorněním chemického průmyslu o epoxidu a 
polyuretanové pryskyřice a bezpečnostní předpisy příslušné organizace. Další podrobnosti jsou uvedey v 
bezpečnostních listech  - DIN. 

                   Chlud P. 12.11.2007
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