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HYDRO HENEX DECKLACK

POPIS PRODUKTU

Vodou ředitelný, ekologický, vysoce lesklý vrchní lak. Rychle schnoucí, bez olova a 
chromátu.

POUŽITÍ

Lakování základovaných ocelových ploch, např. vozidel, strojů, portálů a strojů v průmyslu 
stříkáním. Menší plochy je možné také natírat.

TECHNICKÁ DATA
Složení Modifikovaná, středně olejová alkydová pryskyřice
Odstíny RAL, NCS a průmyslové odstíny

Jiné odstíny od 200kg na poptávku
Obsah rozpouštědel 9±1%
Dodávaná viskozita 50-70“ DIN 53211 6mm 20°C
Hustota 1,0-1,3g/ml Dle odstínu
Objem sušiny 30-40% objemově Dle odstínu
Obsah sušiny 35-50% váhově Dle odstínu
Teoretická vydatnost 7,5-8,5m²/kg při 40µm suchého filmu Dle odstínu

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu
U všech vodou ředitelných laků je nutné obzvlášť pečlivé očištění a odmaštění. Korozi je 
nutno odstranit mechanicky. Základovat pomocí Hydro Primer béžový. Přezkoušet soudržnost 
starých nátěrů. Staré nátěry dobře obrousit.

Zpracování
Postup nátěru Počet nátěrů  se řídí dle kladených požadavků:

(vodou ředitelný)
Při novém lakování 1-2x Hydro Primer béžový

1-2x Hydro Henex vrchní lak
Renovace Viz výše dle přezkoušení soudržnosti podkladu.
Pro způsobilost tohoto vodou ředitelného nátěru, je možné na vyžádání předložit zkušební certifikát  MA 39
Způsob nanášení Stříkání (stlačený vzduch, nebo Airmix)
Stříkání Tlak Tryska Viskozita

DIN 53211 4mm20°C
Kelímková pistole  3-5 barů 1,5-1,7mm 25-3“
Airmix/Airless 100-120barů 0,23-0,28mm   100-150“
Udané hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle účelu 
použití a nanášející osoby.
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Nanášené množství Max 120µm mokrého filmu v jednom pracovním chodu (vydá cca.
40-45µm suché vrstvy), při vyšších množství nátěru je třeba počítat 
se zpožděným proschnutím, eventuelně s tvorbou kráterů (obzvlášt 
při zpracování na linkách s Airless/Airmix).

Ředění K natírání: Neředí se
Ke stříkání: Max. 5-10% vody

Schnutí Suché na prach: Po 2-3 hodinách
Suché na omak: Po 5-6 hodinách
Přelakovatelné: Po 24 hodinách
Tyto údaje se vztahují k normálním podmínkám při 20°C a 50%
relativní vlhkosti vzduchu a jsou závislé na tloušťce vrstvy. Při 
nízkých teplotách popř. vysoké vlhkosti vzduchu, se mohou tyto 
údaje lišit. 

Čištění Pracovní nářadí ihned po použití očistit.
Praktická vydatnost 5-6 m²/kg při 40µm Suchého filmu (včetně ztrát při stříkání)

Skladování 12 měsíců v původní uzavřené nádobě při teplotě od +10 do 30°C.
Balení 10kg, 25kg

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Chránit před mrazem.
- Nezpracovávat při teplotách objektu a okolí nižších jak 8°C.
- Udávané viskozity při zpracování musí být v každém případě dodrženy.
- Vysoká vlhkost vzduchu a/ nebo nízké teploty mohou dobu schnutí velmi zpomalit.
- Pozor: Před použitím zkontrolujte odstín.
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