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HENOTHERM  SILICON
Černý hedvábně matný

Popis produktu

Henotherm Silicon černý hedvábně matný je rychleschnoucí a odolný teplotě do + 500 °C. 
Je určený pro kamnáře a ocelové konstrukce, které jsou zatíženy vysokými teplotami.

Použití
Kamna, díly kamen a pecí. Dále pro všechny ocelové díly, které podléhají teplotám do + 500 °C.

Technická data
Složení: Kombinace silikonové pryskyřice odolné vysokým teplotám, 

termostabilní pigment
Odstín: Černý
Stupeň lesku: Hedvábný mat
Viskozita: Nízkoviskózní (17“ DIN 53211 4 mm), má thixotropní charakter
Hustota: ca. 1,17 g/cm3

Objem sušiny: ca. 35 obj.%
Obsah sušiny: ca. 50 hmot.%
Teoretická vydatnost: 13 m2/kg při 20 µm suchého nátěru

Upozornění ke zpracování

Příprava materiálu před nátěrem:
Dobře očistit a odmastit. Korozi mechanicky odstranit, nejlépe opískováním Sa 2 1/2 k docílení 
optimální ochrany.

Zpracování
Počet nátěru: Počet nátěrů se řídí dle určených požadavků:

Nátěr jen pro tepelnou ochranu:
2x Henotherm Silicon černý hedvábně matný
Pro protikorozivní ochranu:
1x  Kathozink vysoce tepelně odolný nátěr
2x Henotherm silicon černý hedvábně matný

Způsob nanášení: Natíráním a stříkáním
Zpracování stříkáním Tlak při stříkání Tryska Viskozita při stříkání 

DIN 53211 4mm 20°C
Vzduchová/kelímková 
pistole

1,5 až 4 bary 1,5 až 1,7 mm Neředit

Airmix / Airless 100 až 150 barů 0,23 až 0,28 mm neředit
Ředidlo: Eventuelně k opravě viskozity 10 % ředidlo pro henesol
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Tvrdnutí / schnutí Suché na prach: Po 15 až 30 minutách
Suché na hmat: Po 1 hodině
Přelakovatelné: Po 24 až 36 hodinách

Síla nátěru: Ne přes 25 µm na nátěr
Přelakovatelné: S tím stejným
Praktická vydatnost: 9,2 m2/kg při 20 µm suchého nátěru

Skladovatelnost: 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu při teplotě 
mezi + 10°C a +30°C.

Balení: 4,5l  ; 25 l

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Při běžném schnutí barvy nedocílíme žádné mechanické nebo chemické odolnosti nátěru. Pro 
manipulaci nebo balení doporučujeme teplotu 180 °C po dobu 30 minut. K dalšímu proschnutí 
a vytvrzení nátěru dojde pak až v provozu při teplotě vyšší jak 250 °C.
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