
 
 

 

 

Műszaki adatlap 

HENEDUR EURODECK EINSCHICHT 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

 
Kiváló korrózióvédő képességű, gyorsan száradó, olajálló, selyem matt, egyrétegű festék, amely 
kitűnően tapad közvetlenül a vas- és acél felületeken. Megfelel az MSZ EN ISO 12944-1 szabványnak. 

 

FELHASZNÁLÁS 
 

Haszonjárművekhez, konténerekhez, kapcsolószekrényekhez, mezőgazdasági- és ipari gépekhez, 
acélszerkezetekhez, valamint a gépiparban előállított termékekhez, kül- és beltérben. 

 
Műszaki adatok  
Összetétel alkidgyanta, inert pigmentek és extenderek, aktív korrózióvédő 

pigmentek 
Színárnyalat RAL, NCS (200 kg charge-tól) 
Szállítási viszkozitás tixotróp 
Sűrűség 1,25-1,35g/cm³ színtől függően 
Szárazanyag tartalom (tömeg %) 63-66 % színtől függően 
Szárazanyag tartalom (térf. %) 42-49 % színtől függően 
Elméleti kiadósság 8.5-9 m²/kg 40µm száraz rétegvastagságnál 

 

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 stb.). 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 részének előírásait. 
 

 

Felhordás 

Felhordás Szórás (sűrített levegős, Airless/Airmix) 

Hígítás HENEVISK Verdünnung für HENEX hígítóval 5 – 10 % 

Száradás porszáraz ragadásmentes érintésszáraz átszáradt 
 20-30 perc 60-90 perc 3 óra 24 óra 

 Átszáradt és átfesthető 24 óra elteltével 
  

Javasolt rétegvastagság 80 – 100 µm száraz filmréteg vastagság. Fokozott korrózióvédelmi 
követelmények esetén HENEDUR Eurogrund-dal alapozni kell (60 – 80 
µm). 

VOC-szabályozás EU-határérték a termékre (A/i kat.): 500 g/liter (2010). A termék 
maximum 495 g/litert tartalmaz. 

Raktározás Minimum 12 hónap zárt, eredeti kiszerelésben +10 és 30°C tárolási 
hőmérsékleten. 

Kiszerelés 35 kg 
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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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