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HENEX   HAMMERSCHLAGLACK
( lak napodobující tepaný kov )

POPIS  PRODUKTU
Je to rychle schnoucí lak, který je použitelný jak se základem, tak i bez základu; má velmi dobrou přilnavost a 
pružnost ve spojení s kovem . Dále umožňuje exaktní efektní vyobrazení povrchu napodobující tepaný kov. 
V krajních případech se lak aplikuje přímo na kov.

POUŽITÍ
Používá se na kovové skříně, nádrže, armatury, přenosné nářadí atd.

TECHNICKÁ  DATA
Odstín:                                 světle šedý, zelený, modrý
Složení:                                speciálně modifikované alkydové pryskyřice a kovové pigmenty
Dodaná viskozita:                120“ DIN 53211  4mm 20°C
Specifická váha:                   0,98 g/cm3 
Objem sušiny:                      43,85%
Obsah sušiny:                      50,48%
Teoretická vydatnost:          14,9 m2/kg při 30 mikronech suchého filmu
Skladová odolnost:              za normálních podmínek cca. 1 rok
Velikost obalu:                     1 kg  plechovka, 5 kg  kbelík  a 30 kg  plechový obal

ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu:                Povrch je nutno dobře očistit a odmastit; rez mechanicky odstranit.
Postup nátěrů:                      1x       Korrosan
                                             1x       Henesol  Hammerschlaglack 
Způsob nanášení:                 stříkáním
Stříkání:                         /          stříkací tlak       /            tryska              / stříkací viskozita DIN 53211 4mm 20°C
Vzduch/ pistole             /            3 – 5 barů       /         1,5 – 2 mm          /                         6
Airmix / Airless            /            200 barů          /            0,6 mm            / 

Ředění:                                ke stříkání:            Henesol ředidlo (10%)
Tvrzení / schnutí:                suché na prach:     po 20 minutách
                                            pevně drží:            po 1 hodině

Praktická vydatnost:          9 m2/kg při 30 mikronech suchého filmu 
Přelakovatelné:                   s tím stejným lakem

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ
Po nanášení je třeba stříkací pistoli dobře očistit, aby se předešlo možným zbytkům silikonů, které by komplikovaly 
stříkání . 
Je třeba obstarat ředidlo k čištění ( toto platí také pro ručníky na utírání, které jsou od laku znečištěné ).
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