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STEOPOX   246        serie 6E246

Popis:

STEOPOX 246 2-komponentní, pigmentovaná tekutá umělá hmota, bez rozpouštědel s 
tixotropním nastavením pro nátěry vnitřních ploch nádrží, potrubních vedení, nádob a betonových 
ploch (Airless spritzbar). Zkoušky dle EN 858-1 a BRL 5251 vnitřní nátěry pro odlučovací 
zařízení pro lehké tekutiny.

TYPYCKÉ VLASTNOSTI:

Báze pojiva: Epoxidová pryskyřice

Hustota: (DIN EN ISO 2811-1/+20°C): Cca: 1,42 g/ml (směs)

Rotační viskozita: Cca: 6000 mPas (směs)

Sušina: 100%

Teoretická spotřeba: Cca: 710 g/m² / 500µm (směs) Suché vrstvy nátěru

Poměr směšování: 4:1 váhových dílů s 7E240 EP- bezbarvým tužidlem
100:35 objemových dílů s 7E240 EP- bezbarvým tužidlem

Doba zpracovatelnosti: Cca: 1 hod

Odstín: různé

Stupeň lesku: Lesklý

Bod vzplanutí: Viz bezpečnostní list

Obsah VOC: Cca: 42,7 g/litr (dle odstínu)

Označení: Viz bezpečnostní list

Skladování: Komponenty A 12 měsíců / komponenty B 6 měsíců
v původním originálně uzavřeném obale při teplotě 
od + 10°C do +25°C. Cránit před mrazem a vlhkostí!

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  
Str. 2

ZPRACOVÁNÍ:

Teplota při zpracování: > +8°C do + 30°C, teploty nad +20°C urychlují reakční a tuící průběh.
Rosný bod musí ležet 3°C pod teplotou objektu. Při zpracování 
metodou stříkání Airless, musí být teplota materiálu a nářadí +20°C až 
+25°C.

Relativní vlhkost vzduchu: < 85%

Schnutí: Odolnost proti prachu: cca: 4 hod
(+20°C, 65% rel. vlhkosti) Pochůzné: cca: 12 hod

Plně zatížitelné: cca: 7 dní

Interval pro přepracování: Min. 12 hod     max. 48 hod
(+20°C)

Podklad: Ocel, přímo na pískovaný podklad, nebo v případě potřeby základ 
TANAXON T 569
Spotřeba cca: 100g/m² při 30µm suché vrstvy nátěru

Příprava: Pískovat SA 2,5 DIN EN ISO 12944-4

Podklad: Zinek,hliník, základovat pomocí produktu TENAXON T 569

Příprava: Odmastit-strojově zdrsnit 

Podklad: Cementový beton/potěr, přímo na připravený podklad, nebo při 
potřebě základovat produktem STEOPOX 220
Spotřeba cca: 300 - 500 g/ m² při 30µm dle savosti podkladu popř.
odpískování žárem sušeným křemenovým pískem o hrubosti zrna 0,1 
- 0,3 mm

Příprava: Mechanickou metodou dle ZTV-SIB (TI 011)

Míchání: Množství tužidla základních komponentů přidat a 
intenzívně promíchat elektrickým míchacím zařízením. Poté přelít a
znovu intenzívně promíchat!

Nástroj ke zpracování: Štětec, plošné roztíradlo, Hladící lžíce, stříkání Airless, 2-K stříkací
zařízení. Utěsnění, délka stříkací hadice a průměr, tak volba trysky
jsou vedle okolních podmínek rozhodující pro bezproblémovou 
aplikaci.

Ředění/čištění: K čištění použít EP - ředidlo 5E403/809.

Všeobecné vlastnosti: STEOPOX 246 udá bezpórovou, hladkou, nepoddajně tvrdé nátěry.
V jednom pracovním chodu stříkací metodou Airless se docílí suché 
vrstvy nátěru cca: 700µm.
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Chemo technické vlastnosti: STEOPOX 246 je dalekosáhle odolný proti rozpouštědlům, kyselinám 
a lákům. Odolnost benzinům, olejům, térům, odpadním vodám a 
slané vodě.

Další informace jsou uvedeny v seznamu odolností pro Bergolin tekuté plasty.

Vlastnostní charakteristické tlaková olnost                   53N/mm
parametry: ohebná tahová odolnost    59N/mm

odolnost přilnavosti   > 5N/mm 
na opískováném ocelovém povrchu

Tepelná odolnost: suché: cca +   80°C
krátkodobě: cca + 120°C
vlhkost, horko a voda: cca +   40°C

STANDARTNÍ - NÁTĚROVÝ SYSTÉM

Ocel: Cementový beton: Zinek / hliník:

TENAXON T 569 1 x 30 µm při potřebě 1 x 30 µm
STEOPOX 220 1 x 300-500 g/m²

(sh. TM)

STEOPOX 246 1 x 500 µm 1 x 500 µm 1 x 500 µm

Další informace viz bezpečnostní list. Zpracování by mělo probíhat s ohledem každého státu platným 
bezpečnostních předpisů.

    Chlud P. 08.10.2008
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