
 
 

 

 

Műszaki adatlap 

HENEDUR 2K Acryl Decklack 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

 
HENEDUR 2K Akril termék egy kiváló minőségű, 2K poliuretán festék, nagyon jó időjárásállósággal, 
kiváló mechanikai-, vegyszerálló tulajdonság, karc- és ütésálló, magas UV- és időjárásálló képesség, 
nem mattul, oldószer és benzin károsító hatásával szemben ellenálló. 

 

FELHASZNÁLÁS 
 
Magas minőségű gépek, acélszerkezetek védelmére, illetve ipari felhasználásra fejlesztett speciális 
bevonat. 
 

 

Műszaki adatok  
Összetétel akril-izocianát kombináció 

Színárnyalat RAL, NCS, speciális árnyalatok 
Szállítási viszkozitás 140-160 másodperc (DIN 53211) 
Sűrűség 1,15-1,28 g/cm³ színárnyalattól függően (DIN 51757) 
Fényesség magas fényű, matt (DIN 67530) 
Szárazanyag tartalom (tömeg %) 53-60 % színárnyalattól függően 

 

Felhasználás 
Felület előkészítése 
A felületet szakszerűen elő kell készíteni. Száraz, szennyeződésektől mentes legyen, valamint minden 
olyan anyagot el kell távolítani róla, ami hátrányosan befolyásolja az új bevonat tapadását (zsír, szilikon, 
rozsda, reves tb.). Ellenőrizni szükséges a régi bevonat tapadásának megfelelőségét. Mechanikus úton 
el kell távolítani a korróziós termékeket (pl. csiszolással, drótkefével, vagy szemcseszórással). Be kell 
tartani az EN ISO 12944 szabvány 1-8 részeinek előírásait. 

 

Felhordás 

Felhasználási feltételek +10°C feletti tárgy- és környezet hőmérséklet valamint 80 % 
páratartalomig alkalmazható a termék. A tárgyhőmérsékletnek legalább 3 
°C-kal magasabbnak kell lennie a harmatpontnál. 

Alkalmas felületek: Kikeményedett és szükség szerint megcsiszolt régi bevonatok; 
HENEKOTE Aktivgrund, HENEDUR 2 K Acryl Grund alapozók 

Felület előkészítése: Zsírtalanítás Mipa Silikonentferner termékkel 

Felhordási mód: Nyomás Fúvóka Hígítás Szórásszám 

Szórópisztoly 3-5 bar 1,3-1,5 mm 10-15% 2-4 

HVLP 3-5 bar 1,5-2,0 mm 10-15% 2-4 

Airmix/Airless 120-150 bar 0,23-0,33 mm 20-25% 1 

A nyomás és fúvóka paraméterek csak irányadók, melyeket laboratóriumi körülmények között mértek. 
Gyakorlatban a felhasználás céljától függően ettől eltérő értékek is lehetségesek. 

 
 

 

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik 

a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági 
adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük. 
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2/2 oldal         HENEDUR 2K Acryl Decklack 

 
Keverési 

arány: 

 
 

2 térf. rész HENEDUR 2K Acryl Decklack 
1 térf. rész H 10, MS 10 (gyors); H25, MS 25 (normál), MS 
40 (extra hosszú) 
 
3 tömegrész HENEDUR 2K Acryl Decklack  
1 tömegrész H 10, MS 10 (gyors); H25, MS 25 (normál), MS 40 
(extra hosszú),  
 
4 térf. rész HENEDUR 2K Acryl Decklack 
1 térf. rész MIPA Härter A60 
 

Hígítás: HENEVISK Acryl Verdünnung lassú vagy gyors 

Fazékidő: 6 – 8 óra a hőmérséklet függvényében 

Száradás: Porszáraz 25-30 perc 

Fogható 2-3 óra 

Érintésszáraz 6-8 óra 

Forszírozott szárításmax.  80 ° C-on; a szárítás megkezdése 
előtt hagyja átszellőzni 10-15 percig. 
A végső keménység és a vegyszerekkel szembeni 
ellenállás szobahőmérsékleten 1 hét száradási idő után 
alakul ki. 

Elméleti kiadósság: 4,9-6,8 m2/kg (50 μm száraz rétegvastagság esetén) 

Eszközök tisztítása: Szerszámokat használat után, vagy hosszabb idejű 
munkamenet megszakításkor HENEVISK Nitro 
Verdünnung termékkel kell tisztítani. 

VOC-szabályozás: EU határérték a termékre (Kat. A/j): 500 g/l (2010) Ebben a 
termékben maximálisan előforduló VOC értékek: 499 g/l 

Raktározás: Zárt, eredeti csomagolásban minimum 36 hónapig 
tárolható 10 °C és 30 °C között. 

Kiszerelés: 1kg, 5kg, 10kg 

 
Fontos utasítás: 
 
- Az edzőt alaposan keverje el a festékben. Figyelem! Felhasználás előtt ellenőrizze a színárnyalatot! 
- Felhordás előtt 10-15 percig hagyja reagálni a festék-edző keveréket! 
- Vegye figyelembe, hogy magasabb felhordási hőmérséklet csökkenti a fazékidőt! 
- Régebbi bevonat átvonása esetén javasolt egy vékony Henedur 2K Acryl Decklack réteg felhordása, 
majd legalább 15 perc száradási idő hagyása. Így az átvérzés kockázata csökkenthető. 
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