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HENEKOTE AKTIVGRUND - aktivní základ  
 

                Při zveřejnění tohoto technického listu zaniká platnost předchozích informací. 
 

POPIS PRODUKTU 
 

2K epoxidový protikorozivní základní nátěr odolný vysokému mechanickému zatížení, určený na hliník, 
pozinkovaný plech, ocel. Je odolný chemikáliím a vodě. 
 

 

POUŽITÍ 
  
Používá se hlavně v oblastech mechanického a chemického zatížení, v průmyslových provozech jako 
elektrárnách, dolech, rafinériích, stavbách ocelových mostů, potrubních vedení, v dolech atd..             
Dle normy  EN ISO 12944-1. 

 

TECHNICKÁ DATA  

Složení: 2K základování na epoxidové bázi s pigmenty, které neobsahují olovo a 
chromáty. Obsahuje zinkofosfát jako aktivní protikorozivní ochranu 

Odstín: béžový, červenohnědý a šedý 
 (ostatní odstíny je možno objednat od množství  200 kg) 

Viskozita: tixotropní 

Hustota: 1,480,05g/cm³, směs: 1,43±0,03g/cm³ 

Objem sušiny: 54-57 obj.%,     směs:  54-55% 

Obsah sušiny: 73-75 váh.%,    směs:  71-73% 

Teoretická vydatnost: 6,8m²/kg při  40µm suchého filmu, 48m²/kg při  80µm suchého filmu 

Faktor mokrého filmu: 1,8-1,9 směs laku a tužidla  (dle odstínu) 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ  KE  ZPRACOVÁNÍ 
 

 
PŘÍPRAVA   PODKLADU 
  
Podklad musí být odborně ošetřen (bez prachu a suchý) a zbavený různých nečistot jako je: mastnota, 
silikon, okuje od válcování a strusky. Přilnavost předešlých nátěrů je třeba předem vyzkoušet. Rez musí 
být mechanicky odstraněna např. broušením nebo ocelovým kartáčem, popř. opískováním. Nerezovou 
ocel je nutno pečlivě obrousit pro dosažení dostatečné přilnavosti, což je dáno normou                       
ČSN  EU  ISO 12944-4.    
Lakování HENEKOTE aktivním základem  EP na pozinkované plochy podléhá TL č. 5 a na hliníkové 
plochy  podléhá TL č. 6  „Nátěry na stavební díly z hliníku a pozinkovaného plechu".  
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Zpracování 

     

 

Podmínky pro zpracování: Okolní teplota vzduchu nesmí být pod  +15°C 
a nebo s přísadou tužidla S 100 max. při  0°C. 

 Rosný bod musí být minimálně 3°C pod teplotou stříkaného objektu. 

 Postup nátěrů: Pro vysokou kvalitu protikorozivní ochranu v exteriéru: 

 

počet nátěrů se řídí dle daných požadavků: 

  např.:  silnovrstvý  240µm  suchého filmu nátěru 

   1x 80µm  HENEKOTE aktivní základ 

   1x 80µm  HENEKOTE aktivní plnič 

   

1x 80µm  HENEDUR 2K ACRYL Decklad (vrchní lak) nebo 
2K PUR Deck (vrch) 

 Způsob nanášení:  natírání, stříkání nebo rolování válečkem 

 Zpracování stříkáním: Tlak pro 
stříkání 

Tryska Viskozita stříkání dle 
DIN 53211  20°C   

 Vzduch/pistole:        2-4 bary      1,7-2,2 mm 35-40“   4 mm 
      

 Airmix/Airless:  120-150 barů    0,23-0,33 mm 
   0,009 - 0,013  

35-60“  6 mm 

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

 Tužidlo:  HENEKOTE tužidlo  S 100 nebo HENEKOTE přísada tužidla  

  

 Poměr míchání:   5:1   váhově (3:1 objemově) s HENEKOTE přísadou 

   10:1  váhově (6,3 :1 objemově) s HENEKOTE tužidlem S 100 

 Praktická vydatnost:  cca  4,8m²/kg  při  40µm suchého filmu 

 cca  3,4m²/kg  při  80µm suchého filmu 

 cca  7,7m²/kg  při  40µm suchého filmu 

 cca  5,4m²/kg  při  50µm suchého filmu   

 Ředidlo:  k natírání:  1-2%   HENEVISK ředidla pro  HENEKOTE 

   k stříkání:  5-10% HENEVISK ředidla  pro  HENEKOTE 

 Doba zpracování:  4 hod. (1/2  pracovní doby - závislost na teplotě okolí) 

 Schnutí při 20°C: suché na prach: po 1 hod. 

  pevně drží: po 4  hod. 

  

přelakovatelné: 
většinou po 1 týdnu (mokré do mokrého), jinak po 
uplynutí 30-ti dnů je nutno před lakováním dobře  
umýt vodou, osušit a provést mezibrus 

 Schnutí při 60°C: pevně drží po 1-2 hod. 

 

Přelakovatelné: 2K laky jako např. HENEKOTE aktivní plnič, 2K akryl průmyslový,        
2K PUR vrchní lak nebo jednovrstvé (jednošichtovky) laky 

 Ustanovení VOC: hraniční hodnota - EU pro tento produkt je: 500 g/l  (2010) 
  tento produkt obsahuje maximálně 488 g/l VOC 

 Skladování: min. 24 měsíců v uzavřeném originálním balení při skladové teplotě  
  mezi  +10°C až + 30°C 

Balení:                                         30 kg, tužidlo 3 kg 
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           DŮLEŽITÁ   UPOZORNĚNÍ 
 
 

 Nátěrová hmota je v zásadě zasílána připravená k natírání. Ředidlo je možno přidávat pouze max.    
5 % ve výjimečných případech, jako např. při nízkých teplotách a pouze se svolením příslušného 
stavebního dohledu.

 Při směsi  s HENEKOTE aktivním základem a tužidlem S 100 dojde k nepatrnému zažloutnutí  laku.  
 Použitím HENEKOTE aktivní základ jako  vrchní lakování, musí být síla suchého filmu min.  40-50µm 

suchého filmu. 
 Směs  laku a tužidla nechat před stříkáním reagovat  min. 10 až 15 min. 
 Tepelná odolnost laku je do 150°C trvalé teploty, krátkodobě do 180°C. 
 Nastavení pro elektrostatické lakování je možné na vyžádání. 
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