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HENEKOTE   DECKLACK HU

POPIS  PRODUKTU
2K  epoxidový vrchní lak s vynikajícími vlastnostmi jako: odolný vodě a  alkáliím. Je tvrdý a odolný proti otěru, 
chemikáliím, odolný do 150°C. Je určený - přilnavý na : železo, ocel, beton, zdivo a dřevo. 

POUŽITÍ
Henekote vrchní lak se hodí pro všechna obzvlášť náročná použití, jako pro betonovou podlahu, vodojemy 
(nádrže na vodu ), olejové vany, desky stolu, portály, zařízení v obchodě, skleníku, v laboratoři, na čluny, zimní 
sportovní potřeby. Ve venkovním prostředí se používá  PUR - lak ( jako např. Henodur PUR, 2K - Akryl ……) 
jako poslední vrchní nátěr, protože venku je epoxidopryskyřicový nátěr  náchylný ke křídování. 

TECHNICKÁ  DATA 
Odstíny:                                RAL 7001, ostatní odstíny od 500 kg možné dodat
Složení:                                epoxidová pryskyřice, chemicky čisté pigmenty 
Dodaná viskozita:                120“ DIN 53211 4mm 20°C                                   Směs lak - tužidlo:
Hustota:                                1,42±0,02g/cm³                                  1
Objem sušiny:                      51% objemově                                                          54% objemově
Obsah sušiny:                       70% váhově                                                               70% váhově
Faktor mokrého filmu:          1,85      
Praktická vydatnost:             6-7m²/kg při 40µm suchého filmu 
                                                                                              
UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ 
Příprava povrchu   
Podklad musí být odborně ošetřen (zbaven prachu a suchý) bez dělících substancí (mastnoty, silikon,
okuje, atd.). Je nutné přezkoušet soudržnost eventuelně stávajících základních nátěrů. Koroze odstranit 
mechanicky, broušením, kartáčováním nebo pískováním. Dbát zavedených směrnic v EN ISO 12944-díl 4.  
Na železo a ocel nanášet odpovídající základ (např. Henekote Aktivgrund). Hliník přebrousit brusným 
papírem - zrno 150-220.  

ZPRACOVÁNÍ

Nátěry                                  Počet nátěrů se řídí podle požadavků 
                                             Návrhy na postup nátěrů: 
                                             ------------------------------- 

a) na kov: 1-2x Henekote Aktivgrund 
                     1-2x Henekote Decklack 
b) na savé podklady: 
                     1x      Henekote Decklack  (silně zředěný) 
                     1-2x   Henekote Decklack

Způsob nanášení:                 natírat, válečkovat nebo stříkat 
Zpracování:                       stříkací tlak                            tryska                stříkací viskozita DIN 53211 4mm     
   ne pod  0°C  
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzduch / pistole:                 2 - 4 bary                         1,5 - 2mm                                          30 - 35“  
Airmix / Airless:             120 - 150 barů                   0,23 - 0,33 mm                                    40 - 70“

Udané hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle účelu použití 
 provádějící osobou.
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Ředidlo:                                K natírání:      ředidlo 2174 (do max. 3%) 
                                             

Ke stříkání:                          ředidlo 2174 (do 10%)
Tužidlo:                                Tužidlo Henekote - přísada  nebo Henekote tužidlo S 100  ( také pro rychlé schnutí 
                                                                              při nízkých teplotách do 0°C, ale ne pro světlé odstíny).

Poměr míchání:                    3:1 dle váhy (2,1 dle objemu) s Henekote přísadou
   6:1 dle váhy  (4:1 dle objemu) s Henekote tužidlem S 100       

                                              
Zpracovatelnost:                   cca 8 hodin (1 pracovní den, závislé na teplotě)
Schnutí:                                 a) normální teplota                                       b) zvýšená teplota 
                                             ------------------------                                      ------------------------    
                                             suché na prach po cca. 1-2 hod                    na omak po 100 minutách při 40°C 
                                             na omak po 5-8 hod                                     na omak po 50 minutách při 50°C 
                                             tvrdý povrch po 5-7 dnech                           na omak po 25 minutách při 60°C 

 

Přelakovatelné:                    Stejným produktem, nebo 2K akryl a pur laky
                                             Při schnutí déle jak 24 hod je zapotřebí jeden mezibrus
Skladování:                          Min 12 měsíců v originálním uzavřeném obale při teplotě od +10 do 30°C.
Balení:                                  RAL 7001        18 kg netto

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ
• Tužidlo dobře promíchat!
• Směs laku a tužidla ponechat před zpracováním 10 - 15 minut reagovat!

     31.7.2007   J.Ch.
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