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HENEKOTE AKTIVFÜLLER EGL

Popis produktu
2K epoxidový mezinátěr s železoslídou pro vysoce mechanickou odolnost, je odolný proti vodě a chemikáliím.

POUŽITÍ
Hlavní použití v oblastí mechanicky vyššího namáhání, jako jsou chem. a prům. provozy, doly, elektrárny, 
rafinérie, ocelové mosty, potrubí aj.

TECHNICKÁ DATA
Odstín : šedá (jiné odstíny jsou dodatelné  od 200 kg)
Složení: 2K plnič na bázi epoxidové pryskyřice, pigmentace neobsahuje olovo a chrom.
Dodaná viskozita: 125 ± 5 KU (rotační viskozimetr  při 250C)
Hustota: 1,94 ± 0,06 g/cm3  
Obsah sušiny: 84 %
Obsah objemu: 58-59 % poměr lak - tužidlo
Teoretická vydatnost: 4,4 m2/kg při 80 µm  suchého filmu
Faktor mokrého filmu: 1,71 míchání laku - tužidla

Zpracování
Příprava povrchu: Dobře očistit a odmastit. Rez mechanicky odstranit. Nejnižší požadavek dle Sa 

21/2 a odpovídající zákl. nátěrová barva   ( Henekote aktivní základ - Henekote 
Aktivgrund).

Postup nátěrů: Počet nátěrů se řídí podle požadavků:
Např. 1 x Henekote Aktivgrund červenohnědý nebo béžový

1 x Henekote Aktivfüller EGL šedá
1 - 2 x Henodur PUR – vrchní nátěr nebo 2K - Acryl  laky

Způsob nanášení: natíráním, válečkováním nebo stříkáním

Zpracování: Stříkací tlak Tryska Stříkací viskozita DIN 
53211

Vzduchová pistole 2 - 4 bary 1,5 - 2 mm 30 - 40“ 4 mm 200C
Armix/Airless 120 -150 bary 0,23 - 0,33 mm 30 - 50“ 6 mm 200C
Udané hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle
 účelu použití a nanášející osobou.

Ředění: k natírání: ředidlo 2174 (2-3 %  dle potřeby)
ke stříkání: ředidlo 2174 ( max. 20 %)

Tužidlo: Henekote tužidlo přásada
Poměr míchání: 5:1  dle hmotnosti         (2,5:1 dle objemu)

Skladovací teploty: nezpracovávejte  pod 15°C teploty v místnosti a okolí!
Doba zpracovatelnosti: cca 24 hodin   (při 200C)

Schnutí: suché na prach: po 2 hodinách
pevně drží: po 8 hodinách
přelakovatelné: po 12 - 24 hodinách, nejpozději pak do 36 h. (pak 

mezibrus)

Praktická vydatnost: 3 m2/kg při 80 µm suchého filmu
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Přelakovatelné: s tím stejným nebo 2K nátěrovou hmotou jako např. Henodur PUR vrch s a bez 
železoslídy nebo s 2K- Acryl laky

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

Balení: 5 kg, 15 kg ,  25 kg
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