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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.
Produkt odpovídá normě EN ISO 12944-1.

POUŽITÍ
Jednovrstvý lak pro užitková vozidla, zemědělské a  stavební stroje, nástavby nákladních vozidel a 
ocelové konstrukce.

TECHNICKÁ DATA
složení modifikovaná, středně olejová alkydová pryskyřice, pigmenty a extendry, 

aktivní pigmenty pro ochrnu proti korozi
odstíny RAL, NCS, zvláštní odstíny
stupeň lesku Vysoce lesklý
dodávaná viskozita 100-180“ DIN 53211 4mm/20°C
hustota 1,0-1,2g/cm³    dle odstínu
obsah sušiny 50-64%  dle odstínu
teoretická vydatnost 9,5±0,5m²/kg při 40µm suchého filmu dle odstínu

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu

Očistit a odmastit. Rez mechanicky odstranit. Přezkoušet kvalitu a soudržnost starých nátěrových 
vrstev. Základovat produktem Henekote Aktivgrund, nebo Korrosan.. 

Zpracování
nanášení nový nátěr:

1-2x 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 viskozita DIN 53211 4mm 20°C
pistolí 2-4 bary 1,5-2,0mm 18-22“
Airless/Airmix 120-150barů 0,23-0,33mm 40-50“
Uvedené hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle účelu použití a nanášející osoby.
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ředidlo k natírání nezředěné (+20% Henex bezbarvé prům. komponenty)
ke stříkání ředidlo pro Henex (do 10%)
ke zpracování s el.-statickým zař.  5% ředidlo MK 615 ESTA

schnutí suché na omak po 3-4 hod
přelakovatelné po cca. 24 hod

praktická vydatnost 6,5-8,5m²/kg při 40µm suchého filmu dle odstínu
skladování minimálně 12 měsíců v původním originálně uzavřeném obalu při 

teplotě od +10°C do +30°C
balení 1kg a 5kg

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Pokud je doba mezi základováním pomocí Henekote Aktivgrund a přelakováním s Henex Decklack 
delší než 24 hod., měl by být proveden mezibrus.
Pro dosažení nestékavosti a lepšího odpěnění při natírání, doporučujeme přidání 20% Henex 
průmyslové komponenty.
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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