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HENEKOTE  VRCHNÍ LAK  EP  200-90
Použití:
2K-epoxido-pryskyřičná barva pro ocel, hliník, pozinkované díly, GFK a minerální podklady. 
Vhodné také pro podlahové nátěry v dílnách a skladových hal.

Technická data:
Pojivo:                        epoxidová pryskyřice
Sušina: 55 – 60 %
Viskozita: 70 – 80s 4 mm DIN 53211
Hustota: 1,10 – 1,30 g / cm3

Stupeň lesku: > 80 % / 60 °

Vlastnosti:
 Zpracovatelné elektrostaticky
 Velmi dobrá chemická a mechanická odolnost (ochranný lak proti chemikáliím)
 Vysoká otěruvzdornost, odolnost proti přejíždění vysokozdvižných vozíků.
 Odolnost proti teplotám  

Stálé zatížení: 150 °C; krátkodobé zatížení: 180 °C
 Přilnavost  

Ocel: Gt 0 (velmi dobrá), zinek: Gt 0 (velmi dobrá), hliník: Gt 0 (velmi dobrá)
GfK: Gt 0 (velmi dobrá), beton: Gt 0 (velmi dobrá)

Skladování: v uzavřeném originálním obalu skladovatelné min. 12 měsíců

Upozornění pro zpracování:

Podmínky pro zpracování: od + 10°C (teplota objektu) a do 80 % relativní vlhkosti vzduchu
Příprava podkladu:
Železo a ocel: očistit, eventuelně přebrousit (rez, okuje odstranit) a odmastit

pomocí silikonového odstraňovače MIPA
Pozinkované železo: amoniakové rozpouštědlové vosky
Hliník: očistit, přebrousit a odmastit pomocí silikonového odstraňovače 
MIPA
Minerální podklady: beton (pevný betonový podklad) musí být zbaven drolících se 
částí.

Dokonale čistý povrch zvýší přilnavost.

Způsob nanášení Tlak (bar) Tryska (mm) Rychlost stříkání Ředidlo
Natírání, 

válečkování *
- - - 0-5 %

Vzduchová/páso-
vá pistole

3-5 1,3-1,5 2-4 20-25 %

HVLP 2,5-3 1,3-1,4 2-4 20-25 %
Airless 120-150 0,28-0,33

(65°- 95°)
1 10-15 %

*k válečkování použít lakový váleček, nepoužívat váleček z jehněčí kůže.
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Ředidlo: ředidlo 2174 pro Henekote
Tužidlo: Henekote tužidlo přísada (EP 950-25)
Poměr míchání: dle váhy:  2:1 (lak : tužidlo)

dle objemu:   2:1 (lak : tužidlo)

Schnutí Suché na prach Suché na omak Montovat po Přelakovatelné
Teplota objektu 20°C 50 – 60 min 8 – 10 h 48 h 1 h
Teplota objektu 60°C 60 min -

Při schnutí delším než 24 h je zapotřebí mezibrus.

Zpracovatelnost: 6 – 8 h

Návrhy pro sestavy:
Jednovrstvá sestava
(pro nízké korozní zatížení):

Základování a vrchní lakování na železo, ocel, hliník a zinek: EP 200-
90 (celková tloušťka vrstvy: 80 –100 µm)

Dvouvrstvá sestava
(pro silnější korozní 
zatížení):
železo, ocel, zinek:

Základování:  EP 100-20 (tloušťka vrstvy: 50 - 70 µm)
Vrchní lakování: EP 200-90 (tloušťka vrstvy: 50 – 60 µm)

Hliník: Základování: EP 100-20 (tloušťka vrstvy: 25 - 30 µm)
Vrchní lakování:  EP 200-90 (tloušťka vrstvy: 50 - 60 µm)

Nátěr podlahy: Základování:  EP 200 – 90 (1:1 zředěno s ředidlem 2174 pro    
                       Henekote, 1 nátěr
Vrchní lakování: EP 200 – 90 (tloušťka nátěru: 100 – 120 µm,
                           2 nátěry)

Vydatnost: 4 - 6 m2/kg na jeden nástřik

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Určeno pouze pro profesionální použití. Některé odstíny mohou obsahovat olovo, proto 
nepoužívat pro předměty, které by mohly být olizovány nebo žvýkány.

BEZPEČNOSTNÍ POUČENÍ
Při práci nekouřit, nejíst a nepít. Skladujte mimo dosah dětí.

ČISTĚNÍ NÁŘADÍ
Nářadí ihned po použití očistit nitro ředidlem.

ZPRACOVÁNÍ ODPADU
Zpracování proběhne přes recyklaci plechových obalů a ocele (KBS). Obaly musí být 
zbaveny zbytků a cizích látek a musí být čisté a suché. U plastových nádob musí být 
odstraněna železná rukojeť. Obaly musí být opatřeny etiketou, která vykazuje poslední druh 
náplně.
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