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         HENEDUR 2K AKRYL DECKLACK  =  vrchní nátěr 
 

 
POPIS   PRODUKTU 

HENEDUR 2K Akryl Decklack  je  vysoce hodnotný  2K - Polyuretanový lak. Je velmi  odolný 
povětrnostním podmínkám. Je mechanicky i chemicky zatížitelný. Je odolný proti poškrabání, 
nárazům a UV záření - v exteriéru dlouhodobě drží stupeň lesku. Také je odolný vůči  benzínu a 
rozpouštědlům. 

 

POUŽITÍ 
Je speciálně vyvinutý pro vysoké nároky lakování strojů a ocelových konstrukcí a průmyslové použití. 
 

TECHNICKÁ DATA   

Složení: izokyanátově síťovaná akrylová pryskyřice 

Barevné odstíny: RAL, NCS i výjimečné odstíny  

Hustota: 1,15-1,28 g/cm³ je závislá na odstínu DIN 51757 

Viskozita: 140-160s DIN 53211 

Stupeň lesku: vysoký a matný  DIN 67530 

Sušina: 53-60 váhově %  
 

 
UPOZORNĚNÍ  KE  ZPRACOVÁNÍ 
 
Příprava podkladu 

Podklad musí být pečlivě připraven. Zbavený prachu a nečistot jako je mastnota, okuje, struska a zbytky 
po válcování. 
Eventuelně odzkoušet před základováním přilnavost.  Rez musí být mechanicky odstraněna broušením, 
kartáčem  nebo pískováním.. 
Dle normy EN ISO 12944-díl 4 je třeba pečlivě dodržet. 

 

Zpracování  

 

Podmínky pro zpracování: 
 Okolní teplota nesmí být pod +10°C  stříkaného objektu a zároveň    
vlhkost vzduchu nesmí překročit (< 80 % vlhkosti vzduchu). 

 
 

 Rosný  bod musí být minimálně 3°C pod teplotou stříkaného objektu. 
   Ztvrdlé a poškozené staré nátěry odstranit.  

 
Předepsané základní nátěry: 

  HENEKOTE aktivní základ, HENEDUR 2K Akryl šedý základ. 

 Příprava:  Očistit  silikonovým odstraňovačem.   

 
Lakování: 

stříkací tlak   tryska ředidlo 
počet  

nástřiků 

      

 
Stříkání: 3-5bar 1,3-1,5mm 10-15% 2-4 

 Stříkací pistole (mlžit):           2,5-3          1,3-1,4 10-15% 2-4 

 Airless: 120-150bar 0,28-0,33mm 20-25” 1  
Tato daná data pro stříkací tlak a velikost trysek slouží jako pomůcka připravená z laboratoře. 
Malé odchylky jsou možné. 
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Poměr míchání:      

 2 objem. díly       HENEDUR 2K Akryl Decklack 

 1 objem. díl         HENEDUR 2K Akryl tužidlo krátké nebo 

     MIPA 2K tužidlo MS 25, MS10 (krátké),  MS40 
   (extra dlouhé), H10   

 3 váhové díly      HENEDUR 2K Akryl Decklack 

 1 váhový díl        HENEDUR 2K Akryl tužidlo krátké nebo  
    MIPA 2K tužidlo MS 25, MS10 (krátké),  MS40 
   (extra dlouhé), H10   

 4 objem. díly  HENEDUR 2K Akryl Decklack 
 1 objem. díl  Mipa Härter A60   

   

Ředidlo: HENEVISK Akryl ředidlo krátké nebo dlouhé. 

Doba zpracování:   6-8 hod. závislá na teplotě sušení v provozu. 

Schnutí: suché na prach  25-30 min. 

 pevně drží  2-3 hod. 

 montáže schopné  6-8 hod. 

 Horkovzdušné sušení je možné do 80°C. Před sušením po 10 - 15 min. vyvětrat. 
Konečné chemické a mechanické odolnosti docílíme nejdříve po 1 týdnu při 
normální teplotě. 

 

 

Teoretická vydatnost: 4,9-6,8 m²/kg  (při 50 µm suchého filmu). 

Čištění: Nářadí po použití nebo po dlouhé přestávce propláchnout (očistit) ředidlem 

 HENEVISK Nitro. 

Právní předpisy VOC: Hraniční hodnota-EU pro tento produkt  (Kat. A/j): 500 g/l (2010) 
 Tento produkt obsahuje maximálně 499 g/l VOC. 

Skladovatelnost: Minimálně 36 měsíců v uzavřeném originálním balení při skladové teplotě 

 +10°C až 30°C. 

Balení: 1kg,  5kg, 10kg   

 

 

         DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
 

 Tužidlo dobře promíchat. Směs tužidla a laku před použitím nechat 10-15 min. reagovat. 
 Zvýšené teploty zkracují dobu zpracovatelnosti! 
 Při lakování termoplastických dílů je nutné opakovaně stříkat tenkou vrstvu. Mezi každou vrstvou    

nechat minimálně 15 min. odvětrat, aby se ředidlo dostalo z laku a urychlil se proces schnutí. 
 Pozor:  před použitím zkontrolovat odstín. 
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