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HENEDUR 2K PUR  DECKLACK GLANZEND =  vrchní lak lesklý 
 

      POPIS PRODUKTU 
 
       Tónovatelný dvoukomponentní polyuretan na akrylové bázi. Je to otěruvzdorný tvrdý lak na ocel  s vysokými  
       nároky. Odolný chemickému a mechanickému zatížení.Na kolmých plochách nestéká a má vysoký obsah sušiny. 
       Díky  těmto vlastnostem je vhodný jako protikorozivní ochrana. 

 
      POUŽITÍ 
 
        Výjimečně vhodný pro  lakování vozidel, kontejnerů, ocelových konstrukcí a zařízení v těžebních dolech. Vhodný 
        pro vnější i vnitřní prostředí. 
 

TECHNICKÁ  DATA   

Složení :  Akrylátová--isocyanátová kombinace 

Odstín: Různé odstíny  RAL a  NCS  od  400 kg 

Viskozita: 95   5" DIN 65211 6mm  20°C  

Hustota: 1,40   0,05 g/cm³ je dle odstínu ve směsi: 1,37   0,05 g/cm³ 

Stupeň lesku: lesklý (G 60-70 při 60° osvitu) 

Obsah sušiny: 68 ± 2 váhově % ve směsi: 70 ± 2 váhově % 

Chemická odolnost: Odolný proti olejům, benzinu, a také kyselině solné a roztokům  solí  
nízké koncentrace.  

Fyzikální odolnost: Světlostálý, ve vodě odolný, poškrabání a nárazu vzdorný 

       

       PŘÍPRAVA  POVRCHU 
     Podklad musí být pečlivě připraven (suchý a nezaprášený) a zbavený uvolněných okují  (silikonu, struzky, rzi a 
     mastnot). 
     Přezkoušet přilnavost hlavně u starších základů. Rez musí být odstraněna pomocí ocelových kartáčů  

 nebo  pískováním dle  EN ISO 12944-díl 4. Na tyto požadavky se musí dbát!  U zinku a hliníkových ploch  
 se musí  dodržovat postup dle TL č. 5  a č. 6 nátěry na stavební díly z hliníku. 

 

        ZPRACOVÁNÍ 
 Podminky pro zpracování: 

 

Okolní teplota nesmí být pod  + 10°C stříkaného objektu a zároveň 
vlhkost vzduchu   nesmí překročit < 80%. 
Rosný bod musí být minimálně 3°C pod teplotou stříkaného objektu.  

    
     

 Předepsané základní nátěry a 
povlaky: 

  Na suché a přebroušené základní  laky 
 HENEKOTE aktivní základ, HENEDUR 2K Akryl základ, 
 HENEDUR 2K PUR vrchní lak 

 
   
    
    

 Poměr míchání:  12 váhových dílů HENEDUR 2K PUR vrch lesklý ( 9 objemových dílů)  
   1 váhový díl  HENEDUR 2K AKRYL tužidlo A 60 ( 1objemový  díl)  

 K natírání štětcem :    neředit   

 Ke stříkání:    ředit  max.  do 10%   

 Ředidlo:    HENEVISK Akryl ředidlo krátké nebo dlouhé   

                                                                                                                                                    
 
            ________________________________________________________________________________________ 

            henelit - CZ spol. s r.o.,   Výpusta  626,  763 11       Želechovice nad Dřevnicí  

            tel:  577 901 852                                                                                 e-mail: henelit@henelit.cz   www.henelit.cz   

mailto:henelit@henelit.cz


TECHNICKÝ LIST      henelit@henelit.cz 

 
 

                                                                                                                                            HENEDUR 2K PUR DECKLACK GLZD.  Str. 2/2 

                                 

     

 
 Příprava ke stříkání: tlak vzduchu ke         

stříkání stříkací tryska 
     stříkací viskozita 
          DIN 53 211 

                      20°C 

  Kelímková  pistol:            3 – 5 bar        1,8 - 2,2 mm         30" - 35" 4mm 

  Airless/Airmix:        120 – 150 barů       0,33 - 0,43 mm         30" - 60" 6mm 

                 Uvedená data pro tlak stříkání a  velikost trysky jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou  
                 možné podle záměru použití pracovníka, který nátěrovou hmotu aplikuje. 

  Doba zpracování: 4 hod.  při  20°C 

 
 Sušení:  4-8 hod.  při pokojové teplotě (v závislosti na tužidle a síly naneseného  

filmu).  

 
 K úplnému vytvrzení a odolnosti proti chemikáliím dojde nejdříve po   
uplynutí jednoho týdne. 

   

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

  Teoretická vydatnost:  5,4 m²/kg při 70µm suchého nátěru 

  Praktická vydatnost:  4-5 m²/kg při 70µm suchého filmu 

  Skladovatelnost:  lak: min. 24 měsíců v uzavřeném originálním  obalu 
   při skladové teplotě +10°C až 30°C. 

   tužidlo  52 týdnů 

 Balení: lak:   30 kg 

   tužidlo:   2,5 kg 

 
 

         DŮLEŽITÁ    UPOZORNĚNÍ 
 
 

 Tužidlo dobře promíchat. Směs tužidla a laku před použitím nechat 10 min. reagovat.
 

 Zvýšené teploty zkracují dobu zpracovatelnosti!
 

 Obstarejte si absolutně suchý vzduch tak, aby nenastal kondenzát.
 

 Materiál může být použit i pro elektrostatická stříkací zařízení. Urychlené schnutí při vyšších
 

       teplotách je možné.
 

 Pozor: při metodě stříkání za horka při teplotě laku 60°C je doba zpracování 30 min.
 

 Pozor: před použitím zkontrolovat barevný odstín!
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