
 
 

 

 

Műszaki adatlap 

HENEDUR EURODECK 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

 
Gyorsan száradó, olajálló fedőfesték, mely a HENEDUR Eurogrund korróziógátló alapozóval 
kombinálva kiváló korrózióvédelmet nyújt. 

 

FELHASZNÁLÁS 

 
Ideális fedőbevonat kül- és beltéri gépekhez, acélszerkezetekhez (pl. a csarnok acélszerkezete). 

 

Műszaki adatok  
Összetétel Alkidgyanta, inert pigmentek és extenderek 

Színárnyalat Különböző RAL színek 200 kg charge-nagyságtól 
Sűrűség 1,2 – 1,3 g/cm

3
  

Szárazanyag tartalom (tömeg %) 65 ± 2 % színárnyalattól függően 
Szárazanyag tartalom (térf. %) 52 ± 1 % színárnyalattól függően 
Elméleti kiadósság Kb. 10,3 m²/kg 40µm száraz rétegvastagságnál 

 

Felhasználás 
 

Felület előkészítése 

Tisztítás és zsírtalanítás, a korróziós termékeket el kell távolítani (pl.: szemcseszórással). Alapozóréteg 
kialakítása HENEDUR Korrosan vagy HENEDUR Eurogrund termékkel javasolt. 
 

 
Hígítás 5 – 10 % Verdünnung für HENEX vagy Verdünnung 73 hígítókkal 

 
 

Felhordás Szórás sűrített levegővel vagy Airless/Airmix eljárással 

Száradási idő porszáraz ragadásmentes fogható átszáradt 
 20-30 perc 60-90 perc 3 óra 24 óra 

Szórási viszkozitás 25 – 100 ” DIN 53211 4 mm a mindenkori szóró berendezéstől 
függően 

Harmatpont A tárgyhőmérséklet legalább 3°C-kal magasabbnak kell lennie a 
harmatpontnál. 

Ajánlott rétegvastagság/száraz 
film 

40-60 µm (egy munkafázisban/rétegben lehetséges) 

Raktározás Minimum 2 év lezárt, eredeti kiszerelésben +10 és 30 °C közötti 
tárolási hőmérsékleten 

Kiszerelés 35kg 
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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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