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HYDRO HENEX MASCHINENLACK

POPIS  PRODUKTU
Vodou ředitelný, ekologický, lesklý vrchní nátěr bez obsahu  olova a chrómu. Rychleschnoucí.

POUŽITÍ 
K lakování základovaných ocelových ploch  např: automobily ,portály ,regály a stroje v oblasti průmyslu stříkáním, 
menší plochy lze natírat štětcem.

TECHNICKÁ  DATA 
Složení                         Modifikovaná , vodou ředitelná , středně olejnatá alkydová pryskyřice.
Odstíny                                                     RAL - NCS  a  průmyslové odstíny.
                                                                  Standartní odstíny dle poptávky
Obsah rozpouštědel                                  5±1%
Dodávaná viskozita                                  50 až 70“ DIN 53211  6 mm 20°C
Specifická hmotnost                                 1,3 až 1,5g/cm3     podle odstínu
Objem sušiny                                           42 až 50%             podle odstínu
Obsah sušiny                                            54 až 67%             podle odstínu
Teoretická vydatnost                                8 až 10 m2/kg  při 40 mikronech  suchého filmu - podle odstínu

UPOZORNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu :
Při použití všech vodou ředitelných laků  je zapotřebí pečlivě očistit a odmastit povrch. Rezavá místa mechanicky 
očistit. K základování použít Hydro Korrosan. Přezkoušet soudržnost starých nátěrů. Staré nátěry dobře přebrousit.

Zpracování
Počet nátěrů : Řídí se dle stanovených požadavků: 
Nové lakování :                               1-2x Hydro Korrosan 
                                                        1-2x Hydro Henex Maschinenlack 
Při renovaci  nátěrů :                      Před nátěrem přezkoušejte soudržnost podkladu 
Nanášení :                                       stříkáním ( vysokotlak nebo airmix)
/ Stříkání:                            /     Tlak vzduchu    /          Tryska               /   viskozita DIN 53211 4mm 20°C
/ Tlak/pistole                      /     3 až 5 barů         /       1,5 -  1,7 mm        /                        25 až 30“
/  Airmix / Airless              /   100 až 120 barů   /    0,23 až 0,28 mm      /                       40  až  50“
Udávané hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle účelu použití a nanášející osobou.
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Množství naneseného nátěru max. 120µm mokrého filmu nástřiku v jednom pracovním chodu.
Nanesením většího množství  je třeba počítat s delší dobou 
proschnutí (obzvlášť při zpracování s Airless/Airmix).

Ředidlo k  nátěru: neředí se
k  nástřiku:         max. 5 až 10% vody

Schnutí suchý na prach: za 30 min
suchý na omak: za 2 hodiny
přelakovatelný:               za 24 hodin
Hodnoty jsou uváděny při normálním klimatu 20 °C a relativní 
vlhkosti vzduchu 50%. Závisí na tloušťce nátěru. Při nízkých 
teplotách a vysoké vlhkosti se mohou tyto hodnoty výrazně 

 změnit.
Praktická vydatnost 6 až 8m2/kg při 40 µm suchého filmu
Čištění                                                               Pracovní nářadí ihned po použití umýt vodou.

Skladování Minimálně 12 měsíců v originálním původně uzavřeném obale
při teplotě +10°C do 30°C.

Balení 10kg a 35kg

DŮLEŽITÉ!!
 Chránit před mrazem!
 Nezpracovávat při nižší okolní teplotě a objektu než 8°C.
 Uvedená viskozita pro zpracování nesmí být v žádném případě překročena!
 Vysoká vlhkost a nízká teplota mohou výrazně zpomalit dobu schnutí!
 Pozor: Před použitím zkontrolovat odstín

Chlud 05.08.2005
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