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HENEKOTE   AKTIVGRUND - HU

POPIS  PRODUKTU
2K  epoxidový antikorozní základní nátěr pro vysoké mechanické zatížení na oceli, hliníku a pozinkovaném plechu, odolný 
chemikáliím i vodě . Podle posouzení č. 27.003 z rakouského lakařského ústavu produkt odpovídá  A –  NORMĚ EN ISO 
12944-1 a nepodléhá tím nařízení pro rozpouštědla. 

POUŽITÍ
Používá se hlavně v oblastech mechanicky vysokého zatížení, jaké je v chem. a prům. provozech, elektrárnách, dolech, 
rafinériích, ocelových mostech, mostech, potrubních vedení a. j. 

TECHNICKÁ   DATA 
Odstín:                             červenohnědý, béžový, černý, šedý ( jiné odstíny jsou na objednávku dodatelné od 200 kg)
Složení:                            2K základní nátěr na epoxido-pryskyřicové bázi bez chromových pigmentů, obsahuje

             zinkofosfát jako aktivní antikorozní ochrana
Viskozita:                         100 ± 2 KU při 25 °C (rotační viskozimetr )
Objem sušiny:              50-52 obj. %, směs 52-54 %
Obsah sušiny:                  71-73 % , směs 71-73 %
Teoretická vydatnost:      6,5 m2/kg popř.4,5m² při 80 µm suchého filmu
Faktor mokrého filmu:     1,9 – 2 směsi laku a tužidla (dle odstínu)

ZPRACOVÁNÍ
Příprava povrchu:
Podklad musí být řádně ošetřen  ( bez prachu a suchý ) a bez různých substancí jako je  (mastnota, silikon, okuje od 
válcování, troud,…). Přilnavost předešlých nátěrů je třeba předem vyzkoušet. Rez musí být mech. odstraněna broušením 
nebo ocelovým kartáčem popř. opískovat. Dodržovat dle normy EN ISO12944 – díl 4 St2 nebo St2½.Nerez dobře 
přebrousit aby byla dokonalá přilnavost. 
Bude-li  Henekote Aktivgrund nanesen na hliníkové nebo pozinkované povrchy , pak je třeba postupovat podle tech. listu č, 
5  vyhláška pro barvy a ochranu věcí  „ nátěry na zinek a pozinkovanou ocel“ a tech. list č. 6 nátěry na stavební díly z 
 hliníku“. 

Podmínky ke zpracování: nezpracovávat pod + 0 °C teploty v objektu a nebo při vyšší vlhkosti vzduchu.Teplota natíraného 
objektu nesmí být pod + 3°C.

Postup nátěrů:                  pro vysokou antikorozivní ochranu:
                                         Počet nátěrů  řídí dle požadavků, např:
                                         Např.: silná vrstva 240 µm TFD
                                         1x Henekote Aktivgrund železoslída nebo bez, červenohnědý HU dle objednávky zákazníka
                                         1x Henekote Aktivfüller s železoslídou šedý dle objednvky zák.
                                         2x 2K PUR vrchní s nebo bez železoslídy dle objednávky zákazníka

Způsob nanášení:             natíráním nebo stříkáním 
Stříkání:                   /          stříkací tlak          /              tryska               /      stříkací viskozita DIN 53211 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Vzduch / pistole      /           2 – 4 bary            /       1,5 – 2 mm              /            35 – 40“  4mm 20°C    
Airmix / Airless       /        120 – 150 barů       /     0,23 – 0,33 mm         /           35 – 60“   6mm 20°C

Udané hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle
 účelu použití a nanášející osobou.

Tužidlo:                           Henekote tužidlo S 100    podle váhy 10 : 1,  podle objemu  6,8:1
Praktická vydatnost:        4,6 m2 /l popř. 3,2m²/kg při 80 µm suchého filmu 

             7,4 m2/l  popř.5,1m²/kg při 50 µm suchého filmu
Ředění:                             k natírání: 1 – 2 % ředidlo 2174 pro Henekote
                                         ke stříkání: 5 – 10 % ředidlo 2174 pro Henekote 
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Doba zpracování: 8 hodin (jeden pracovní den, závisí na teplotě)

Schnutí:                            suché na prach:            po 1 hodinách
                                         pevně drží:                   po 4 hodinách 
                                         přelakovatelné:             po týdnu a více, mezibrus , omýt vodou a osušit. Jde stříkat do mokrého 

        nátěru bez mezibrusu.

Přelakovatelné:  2K nátěrovými hmotami např. Henekote Aktivfüller s železoslídou,
2K PUR vrch, 2K Acryl průmyslový lak a 2K Acryl lak na vozidla atd.

Skladová odolnost: min. 12 měsíců v uzavřeném obalu při skladovací teplotě mezi + 10 a 30 °C.

Balení: béžová 30kg
červenohnědá 30kg
šedá a černá 30kg

           Chlud P. 31.07.2007
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