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HENEDUR 2K ACRYL EINSCHICHT = základ a vrch v jednom 
(jednošichtovka) 

 
 

POPIS  PRODUKTU  
Pigmentovaný dvousložkový jednovrstvý lak HENEDUR PUR na bázi akrylátu pro otěru vzdorné pevné nátěry 

kovů s vysokými nároky. Odolává silným chemickým a povětrnostním vlivům.  Na základě aktivní ochrany proti 

korozi je určen jako jednovrstvý lak na železo, ocel a pozinkované plochy. Při lakování kolmých ploch nestéká. 
 
POUŽITÍ  
Určeno obzvlášť pro lakování cisternových vozů, kontejnerů, ocelových konstrukcí, strojů pro beton a strojů 
pro vnitřní a venkovní použití. 
Vysoce hodnotný nátěr s ochranou proti korozi na konstrukce s důrazem na směrnice ÖNORM EN ISO 12944-1. 
 

Technická data    
Složení: Kombinace akrylátu isocyanátu 

Odstín: Různé odstíny RAL a NCS 

Viskozita: 110 - 150“ DIN 4mm 20°C 

Hustota: 1,4 ± 0,1 g/cm3 dle odstínu 

Stupeň lesku: Sametově lesklý 

Obsah sušiny: Komp. A 75 ±2 % váhově u bílé, jiné odstíny s odchylkou 

 Komp. B 72 ±2 % váhově HENEDUR 2K Akryl tužidlo S 70 

Objem sušiny: Komp. A 57 ±2 % váhově u bílé, jiné odstíny s odchylkou 

 Komp. A 65 ±2 % váhově HENEDUR 2K Akryl tužidlo S 70 

Chemická odolnost: Odolný olejům, tukům, benzinu a kyselinám, louhům, žíravinám a roztokům soli nízké 

 koncentrace  

Fyzikální odolnost: Světlostálý, odolný proti vodě, poškrábání a nárazu, velmi dobrá adheze 

Teoretická spotřeba: 70µm 164 g/m² každá  směs kromě: 
 200µm 467 g/m²       bílý odstín 

Teoretická vydatnost: 70µm 5,7 m²/kg  každá směs kromě: 
 200µm 2,0 m²/kg      bílý odstín  
 
UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ 
Příprava podkladu  
Podklad musí být odborně připraven (bez prachu a suchý) a zbaven  nečistot  (mastnoty, silikonu, strusky, okují). 

Přezkoušet přilnavost eventuelních základových nátěrů. Koroze musí být mechanicky odstraněna broušením, 

kartáčováním nebo pískováním. Dbát na zavedené směrnice  EN ISO 12944-Díl 4. U pozinkovaných a 

hliníkových ploch dbát poučení z technického listu č. 5 a č. 6, vydaného Spolkovým  výborem  ochrany věcné 

hodnoty a barev (EU). 
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Podmínky zpracování: 
Teplota místnosti a objektu musí být v rozmezí +10°C až +25°C relativní vlhkosti  
vzduchu do 80%. Rosný bod musí být  3°C pod teplotou stříkaného objektu 

Poměr tužení: 7:1 váhových dílů 2K Akryl tužidlo H70 nebo tužidlo S70 

 

5:1 objemových dílů HENEDUR 2K Akryl tužidlo H70 nebo HENEDUR 2K Akryl       
tužidlo S70 
5:1 váhových dílů Akryl tužidlo krátké. 

Zpracování  natíráním: Neředit.   

Ředění: HENEVISK Akryl ředidlo krátké  nebo dlouhé. 

Zpracování stříkáním: Přísada ředění do 3%.  

Zpracování pro 
stříkání:            

Tlak Tryska Viskozita DIN 53 211 

  20°C 

Vzduch/průt. nádobka: 3-5 barů    1,8-2,2 mm 30“-35“ 4 mm 

Airless/Airmix: 120-150 barů   0,23-0,33 mm 30“-35“ 6 mm  
Uvedená data pro tlak stříkání a velikost trysky jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou 

možné podle záměru použití a barvu nanášejícího pracovníka. 

Doba zpracovatelnosti: 4 hodiny  

Schnutí: 4-8 hodin při pokojové teplotě (v závislosti na tužidle a síly naneseného filmu). 

Úplného vytvrzení a odolnosti  proti chemikáliím je ale dosaženo při pokojové 
teplotě nejdříve po uplynutí 1 týdne.  

 

Právní předpisy VOC: Hraniční hodnota - EU pro tento produkt (Kat. A/j):    500g/l (2010) 
 Tento produkt obsahuje maximálně  500g/l  VOC 

Skladovatelnost: lak: min. 24 měs. v původním uzavřeném balení při teplotě +10°C až +30°C 
  

tužidlo: 12 měsíců 

Balení: lak: 28 kg 
  

tužidlo: 4 kg 
 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
 

 Tužidlo dobře promíchat. Směs tužidla a laku před použitím nechat 10 min. reagovat. 
 V zásadě dosáhneme rychlejšího schnutí použitím HENEDUR 2K Acryl Härter S70 než 
       s tužidlem   Härter H70.  
 Pozor: při použití HENEDUR 2K Acryl Härter S70 je třeba počítat  s mírným zažloutnutím 

lakovaného filmu nátěru. Lehké zažloutnutí je u většiny odstínů minimální a v praxi je to 
zanedbatelné. 

 Zvýšené teploty zkracují dobu zpracovatelnosti! 
 Stupeň lesku laku je závislý na dodržení poměru použitého tužidla, obzvlášť u matných laků! 
 Je třeba zajistit naprosto suchý podklad a suchý stlačený vzduch, ve kterém nejsou žádné zbytky 

kondenzátu. 
 Lak je možno nastavit i pro elektrostatická stříkací zařízení. Při vyšších  teplotách je možno 

docílit rychlejšího schnutí. 
 Pozor:  při teplotě předehřátého laku na 60°C je doba zpracování 30 min. 
 Pozor:  před použitím zkontrolovat odstín.   
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