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        HENEX DECKLACK

POPIS PRODUKTU

Nárazu vzdorný a povětrnostním vlivům odolný jednovrstvý lak s rychlým schnutím a brilantním leskem. 
Nestékavý při stříkání. HENEX Decklack je pro přechodné zatížení odolný proti benzínu a naftě.
Tepelně odolný trvanlivě do 130°C - krátkodobě až 150°C.

POUŽITÍ
Jednovrstvý lak pro užitková vozidla, zemědělské a  stavební stroje, nástavby nákladních vozidel a 
ocelové konstrukce. Vysocehodnotná ochrana proti korozi pro stavební díla dle směrnic ÖNORM EN ISO 
12944-1. 

TECHNICKÁ DATA
složení Pojivo: modifikovaná, středně olejová alkydová pryskyřice, pigmenty a 

extendry, aktivní pigmenty pro ochrnu proti korozi
odstíny RAL, NCS, odstíny užitkových vozidel, zvláštní odstíny
stupeň lesku  > 80% vysoký lesk
dodávaná viskozita Tixotropní
hustota 0,97-1,18 g/cm³    dle odstínu
obsah sušiny 52-58%  dle odstínu

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu
Očistit a odmastit. Rez mechanicky odstranit. Přezkoušet kvalitu a soudržnost starých nátěrových vrstev. 
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Zpracování
Postup  nanášení nový nátěr:

1-2x HENEDUR Korrosan nebo HENEKOTE Aktivgrund
1-2x Henex Decklack

renovační nátěr:
po přezkoušení soudržnosti podkladu 1-2x HENEX Decklack

Způsob nánosu stříkání - menší plochy se mohou také natírat, zpracovatelné také 
v elektrostatickém zařízení

Stříkání tlak tryska ředění

Pistolí 4-5 bary 1,3-1,5mm 15-20%“

HVLP 2,5-3 1,3-1,5 15-20%“

Airless/Airmix 120-150barů 0,28-0,33mm 5-10%“
Uvedené hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle účelu použití a nanášející osoby.

      

Ředidlo
ke stříkání ředidlo umělé pryskyřice 

ke zpracování s el.-statickým zař. Ředidlo HENEVISK MK 615 ESTA

Schnutí suché na omak Po 6-8 hod

přelakovatelné po cca. 24 hod
Praktická vydatnost 7,5-8,0m²/kg při 50µm suchého filmu dle odstínu
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, 5kg, 10kg, 30kg

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Pokud je doba mezi základováním pomocí HENEKOTE Aktivgrund a přelakováním produktem HENEX 
Decklack delší než 24 hod., měl by být proveden mezibrus.
Zlepšení tvrdosti a proschnutí, pro mechanickou a chemickou odolnost se docílí přidáním 
10-15% HENEX Reaktionshärter. Tato přísada by měla být při ředění redukována.
Pozor: před použitím zkontrolovat odstín. Obsah v nádobě před a během zpracování dobře promíchat.
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