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HYDRO KORROSAN

POPIS PRODUKTU

Ekologický, vodouředitelný antikorozní základní rychleschnoucí nátěr. Odolný vůči dešti a
přelakovatelný již po 2 hodinách, bez olova a chromátů. Pro základování železa, oceli
a nerezových povrchů.

TECHNICKÁ DATA
Odstíny Béžová a šedá (jiné odstíny jsou na přání zákazníka k dodání od 200kg 

jedné šarže)
Složení Modifikovaná alkydová pryskyřice, bez olova a chromátových pigmentů

Viskozita při dodání 100-120“ DIN 53211 4mm 20°C
Hustota Dle odstínu mezi 1,45-1,55g/cm³

Obsah sušiny Dle odstínu mezi 60-68%
Objem sušiny Dle odstínu mezi 45-52%

Teoretická vydatnost 7,9m²/ kg při 40µm suchého filmu dle odstínu
Organické rozpouštědla 4±1%

POKYNY  PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu
Dobře očistit a odmastit. Korozi odstranit mechanicky. Předem je nutné přezkoušet soudržnost 
stávajících nátěrů.

Zpracování
Nanášení Počet nátěrů závisí na stanovených požadavcích:

1-2x Hydro Korrosan
1-2x Henex Maschinenlack

Způsob nanášení Stříkání, malé plochy mohou být natírány
Zpracování tlak vzduchu tryska  Viskozita DIN 52 311 

 4mm 20°C      
Nízkotlaké 3-5 bary 1,7-2mm 40-50“ 4mm
Airless/airmix 120-150barů 0,28-0,33mm  Dodávané konzistenci
Uvedená data pro tlak stříkání a velikost trysky jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné podle záměru 
použití a uživatele.
Ředění K natírání: Neředí se

Ke stříkání: Max. 5-8% vody
Schnutí Proti prachu: Po cca. 30-40min

Na omak: Po cca. 1-2 hod
Přelakovatelné: Po cca. 2-4 hod
Tyto údaje se vztahují na normální klima při 20°C a 50% relativní vlhkosti 
a jsou závislé na síle vrstvy nátěru. Při teplotách pod 10°C a nebo vysoké 
vlhkosti vzduchu, se mohou tyto hodnoty velmi lišit!

Přelakovatelné Např.: Henex Maschinenlack      
Praktická vydatnost 5-7m²/kg při 40µm suchého filmu      

henelit - CZ spol.s r.o., Želechovice, Výpusta 626, areál  ZD,  763 11   Zlín 11 , tel: 577 901 851    
fax: 577 900 015     mobil: 608 758 024          e-mail: henelit@henelit.cz     www.henelit.cz

mailto:henelit@henelit.cz
http://www.henelit.cz/


TECHNICKÝ LIST                 henelit@henelit.cz  

Balení 35kg

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Chránit před mrazem
- Nezpracovávat při okolních teplotách a objektu nižších jak 8°C.
- Vysoká vlhkost a nebo nízké teploty mohou silně prodloužit časy schnutí.
- Udávané viskozity pro zpracování musí být v každém případě dodrženy.

10.04.2007 Chlud P.
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