
     

HENEX EINSCHICHT

POPIS PRODUKTU
Nárazu vzdorný a povětrnostním vlivům odolný jednovrstvý lak s aktivní ochranou proti korozi. Rychlé schnutí, 
hedvábný lesk a nestékavost při stříkání. HENEX Einschicht je při dočasném zatížení odolný proti benzínu a naftě. 
Disponuje vysokou odolností proti UV a zvětrání. 
Odolnost teplotám trvale do 130°C, krátkodobě do 150°C.

POUŽITÍ
Jednovrstvý lak pro užitková vozidla, zemědělské a stavební stroje, 
nástavby nákladních vozidel a ocelové konstrukce. Vysocehodnotný ochranný nátěr proti korozi s ohledem na 
směrnici EN ISO 12944-1.

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

aktivní pigmenty s ochranu proti korozi
Odstíny RAL, NCS, zvláštní odstíny
Stupeň lesku Hedvábný lesk 
Specifická váha (DIN51 757) 1,20 - 1,40 kg/l

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu
Podklad musí být odborně upraven (suchý a bez prachu) bez dělících substancí (mastnoty, silikonu, okují 
atd..) Přezkoušet kvalitu a soudržnost starých nátěrových vrstev. Rez je nutno mechanicky odstranit 
pískováním, broušením, nebo kartáčem! Řídit se směrnicemi dle EN ISO 12944-díl 4. 

Zpracování
Nanášení 1-3x HENEX Einschicht (dle požadavku)
Způsob nanášení stříkání (tlakové, Airless, Airmix), také v elektrostatickém zařízení
Stříkání Tlak Tryska Ředění
Natírání, válečkování - - 0-5%
Pistole 2-4 bary 1,3-1,5mm 15-20%
HVLP 2,5 – 3 1,3-1,5mm 15-20%
Airless/Airmix 100-120barů 0,28-0,33mm 0-5%
Uvedené hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle účelu použití a nanášející osoby.

Ředidlo k nástřiku ředidlo pro Henex (5-10%)

ke zpracování s el.-statickým zař. HENEVISK ředidlo MK 615 ESTA
Schnutí suché na prach po 50-60 min

suché na omak po 3-4 hod

přelakovatelné po cca. 24 hod
Praktická vydatnost 3,5-4,0m²/kg při 80µm 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 minimálně 36 měsíců v původním originálně uzavřeném obalu při teplotě 

skladování od +10°C do +30°C
Balení 13kg a 30kg

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Zlepšení tvrdosti pro mechanickou a chemickou odolnost dosáhnete přidáním 
10-15%  produktu Henex Reaktionshärter.
Pozor: Před použitím porovnat odstín. Obsah nádoby před a při zpracování dobře promíchat.
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