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  HENEX  MASCHINENLACK

POPIS  PRODUKTU
Stojní lak odolný klimatickým vlivům. Pro všestranné použití, rychleschnoucí a 
s bezproblémovým zpracováním na železo a ocel. Rychleschnoucí KH - Silnovrstvý, hedvábně lesklý lak.

HENEX Maschinenlack je odolný benzínu a naftě při přechodném zatížení. 
Trvalá tepelná odolnost do 130°C, - krátkodobě do 150°C.

POUŽITÍ
Pro vysoce odolné vrchní lakování, stavebních a zemědělských strojů, užitkových vozů atd.

TECHNICKÁ  DATA

Složení:  Vysoce odolná alkydová - kombinace  pryskyřice s vysoce hodnotnými  na světle stálými 
pigmenty

Dodávaná viskozita:  Tixotropní

Barevný odstín: RAL, NCS, odstíny a užitková vozidla, speciální odstíny

Stupeň lesku: Hedvábný lesk, 30-40% / 60°

Obsah sušiny: (nfA)   65 - 70%                    dle odstínu

Hustota:   1,33 - 1,55 g/ cm3      dle odstínu

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ 

Příprava podkladu                 
Vyčistit, odmastit, rez mechanicky odstranit, přezkoušet soudržnost předešlých nátěrů. 
Základovat s produkty HENEDUR Korrosan, nebo HENEKOTE Aktivgrund.

Zpracování
Postup nátěrů: Nový nátěr:

1-2x  HENEDUR Korrosan nebo Henekote Aktivgrund
1-2x  HENEX Maschinenlack 
Nátěr  obnovovací:
Po přezkoušení  nosnosti starého nátěru  postupovat jako u nového nátěru.

Běžný způsob nanášení: Stříkání

Ředidlo: Ke stříkání: HENEVISK ředidlo umělé pryskyřice

Schnutí: Nelepí:    
Pevně drží:
Přelakovatelné:

po 10-12 min
po 30-40 min
po 12 hod

Teoretická vydatnost: 3,0 - 3,5m²/kg při 80µm suchého nátěru dle odstínu
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Stříkání: Tlak vzduchu Tryska Ředění

Pistolí: 4-5 barů 1,3-1,5 mm 15-20%

HVLP: 2,5-3 bary 1,3-1,5 mm 15-20%

Airless/Airmix: 120-150 barů 0,23-0,33 mm 0-5%

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

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

Skladování: 36 měsíců v původním originálně uzavřeném obalu při teplotě od +10°C do +30°C.

Balení:  1kg,13kg a 30kg

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Zlepšení tvrdosti a proschnutí, pro mechanickou a chemickou odolnost se docílí přidáním 10-15% HENEX Reaktionshärter. 
- Pozor: před použitím zkontrolovat odstín. Obsah v nádobě před a během zpracování dobře promíchat. 
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