
 
 

 

 

Műszaki adatlap 

HENEDUR Eurogrund RC 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

 
Egykomponensű, gyorsan száradó, aktív korrózióvédelmet biztosító, vas és acél felületeken kiváló 
tapadású, műgyanta alapozó 

 

FELHASZNÁLÁS 

- Műgyanta alapozó, vas- és acél fogadófelületekre 
- Megfelelő fedőlakkal kombinálva, egy normál/alacsony igénybevételre alkalmas 

festékrendszert kapunk. Egy munkafázisban 60-80 µm szárazréteg vastagságban minden 
probléma nélkül felhordható (airless szórás). 

- Fedőfesték nélkül, tartósabb és hosszabb idejű kültéri igénybevétel esetén minimum 80 µm 
szárazréteg vastagság szükséges. 

 
Műszaki adatok  
Összetétel alkidgyanta, ólom- és kromátmentes pigmentek 

Színárnyalat szürke 
Szállítási viszkozitás 40-50“ DIN 53211 6mm 20°C 
Sűrűség kb. 1,57-1,64 g/cm³  
Szárazanyag tartalom (tömeg %) kb. 75 % 
Szárazanyag tartalom (térf. %) kb. 55 % 
Elméleti kiadósság 8,5-9 m²/kg, 40µm száraz rétegvastagság mellett 
Nedvesfilm tényező 1,9-1,95 

 

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 

Javasolt rétegrend 1-2x HENEDUR Eurogrund RC alapozó 

 1-2x HENEX Decklack vagy HENEDUR Eurodeck fedőlakk 

Felhordás  Szórás, kisebb felületekre ecsettel is felhordható 
Felhordási mód Nyomás Fúvóka Szórási 

viszkozitás DIN 
53211 4mm 20°C 

Levegő/szórópisztoly 3-4 bar 1,5-2,0 mm 25-30” 

Airmix/Airless 120-150 bar 0,23-0,33 mm 120-160” 

A szórási nyomás és fúvókaméret megadott adatai, laborban megállapított, irányadó értékek. 
Eltérések az alkalmazás célja és a felhasználó függvényében 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 Eurogrund RC 

 
Hígítás ecsettel való 

felhordáshoz: 
hígítatlanul 

 szóráshoz: Xilolos hígítókkal (max. 10%) 

 
Száradási idő porszáraz érintésszáraz szerelhető átvonható 
Tárgyhőmérséklet 20°C 15-20 perc 45-60 perc 4-5 óra 1K-val 3 óra 

múlva  
2K-val 6 óra 

múlva 

Tárgyhőmérséklet 60°C 10 perc 10-20 perc 30 perc 2 óra 
 A végleges keménységet 6-7 nap (20 °C) után éri el 
Átvonhatóság HENEX Decklack vagy HENEDUR Eurodeck fedőfestékkel 

VOC-szabályozás A termék EU határértéke (Kat.B/c): 500 g/l (2010) Ez a termék max. 490 
g/l VOC tartalmú. 

Raktározás Erősen lezárt, eredeti csomagolásban, +10 és 30 °C közötti 
tárolási hőmérsékleten: min. 36 hónap. 

Kiszerelés 35kg 
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