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HENEKOTE  DECKLACK EP - vrchní epoxidový lak  
 

Při zveřejnění tohoto technického listu zaniká platnost předchozích informací. 

 
 
POPIS PRODUKTU  
 

2K epoxidový vrchní lak s vynikajícími vlastnostmi:  odolný vodě, alkáliím, chemikáliím. Je otěruvzdorný a  tvrdý.   

Odolný  teplotě  do 150°C.  Je určený  na železo, ocel, beton, zdivo i dřevo. 
 

 
POUŽITÍ  
 

Henekote vrchní lak se hodí pro lakování obzvlášť namáhaných ploch jako jsou:  betonové podlahy, olejové vany, 

desky stolu, portály, zařízení v pohostinství a v laboratoři, stavby lodí a  lakování různých zimních  sportovních 

potřeb. Protože ve venkovním prostředí epoxidová pryskyřice skříduje, je nutno použít jako poslední vrchní 

nátěr  PUR - lak (jako např. Henodur PUR,  2K - Akryl atd.). 

Vysoce kvalitní protikorozivní ochrana pro stavby odpovídá normě  EN  ISO 12944-1. 
 
 
 
TECHNICKÁ DATA  

Složení: epoxidová pryskyřice,  chemicky čisté pigmenty 

Odstíny: bílý, šedý, PMI barevný systém 

Dodaná viskozita: 120“ DIN 53211 4mm 20°C směs lak - tužidlo 

Hustota: bílá, šedá: 1,44±0,02g/cm³ 1,25g/cm³ 

Objem sušiny: bílá, šedá: 51% objemově 54% objemově 

Obsah sušiny: bílá, šedá: 70% váhově 67% váhově 

Faktor mokrého filmu: bílá, šedá: 1,85 směs lak - tužidlo 

Praktická vydatnost: 6-7m²/kg při 40µm suchého filmu      
 

 
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. Před nástřikem vrchního 
nátěru je třeba zkontrolovat kvalitu základního nátěru. Např. rez musí být mechanicky odstraněna broušením nebo 
ocelovým kartáčem, popř. opískováním pro dosažení dostatečné přilnavosti, což je dáno normou                      
ČSN  EU  ISO 12944-4.  Je třeba dbát uvedených směrnic. 
Na železo a ocel nanášet odpovídající základ (např. Henekote Aktivgrund). Hliník přebrousit brusným papírem - 

zrno 150-220.  
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ZPRACOVÁNÍ 
 
Podmínky 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. 

 

Nátěry: Počet nátěrů se řídí podle požadavků.    

 

Návrhy na postup nátěrů:       

 a) na kov:       1-2x Henekote Aktivgrund    
                       1-2x Henekote Decklack EP 

 b) na savé podklady:    1x   Henekote Decklack  EP  (silně naředit) 
                                      1-2x Henekote Decklack EP 

Způsob nanášení:  Stříkání 

Zpracování stříkáním: tlak tryska stříkací  viskozita 
        DIN 53211 4mm 20°C       

Vzduch - kelímková 
pistol: 2-4 bary   1,5-2 mm  30“-35“ 

Airmix/Airless: 120-150 barů   0,23-0,33 mm  40“-70“ 

Uvedené hodnoty pro tlak stříkání a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Drobné odchylky jsou 
možné  podle  záměru použití pracovníka, který nátěrovou hmotu aplikuje. 

Ředidlo: Ke stříkání: HENEVISK ředidlo pro HENEKOTE (max.5%) 

Tužidlo: Tužidlo HENEKOTE- přísada  

Poměr míchání: Bílá, šedá:   3:1 dle váhy (2,25:1 dle objemu) 

Zpracovatelnost: cca  24 hod.       

Schnutí: a) normální teplota   b) zvýšená teplota  

 suché na prach po cca 1-2 hod.  pevně drží po 100 minutách při 40°C 

 pevně drží po 5-8 hod.   pevně drží po  50 minutách při 50°C 

  vytvrzený povrch po 5-7 dnech  pevně drží po  25 minutách při 60°C 

 Při zpracování musíme dát pozor, aby podklad a okolní teplota nebyly  nižší než 15°C. 
Čím vyšší teplota, tím urychlíme vytvrzení laku. Toto pravidlo platí u epoxidu.  

Přelakovatelné:  Stejným  produktem  nebo 2K Akryl lakem. 

  Při schnutí déle jak 24 hod. je zapotřebí jeden mezibrus.  

 Ustanovení VOC: 
 Hraniční hodnota-EU pro tento produkt (kat.A/j): 500g/l (2010)   
 tento produkt obsahuje maximálně 499g/l VOC. 

 Skladování:  Min. 36 měsíců v uzavřeném  originálním balení při skladové teplotě od +10°C až +30°C.     

 Balení:   Bílá, šedá:     9kg netto 

  PMI odstíny:  5kg a 20kg  netto 

 
 

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