
 
 

 

 

Műszaki adatlap 

HENEDUR Schweissprimer 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

 
Acélszerkezetek védelméhez fejlesztett alapozó, amely biztosítja a szerkezet korrózióvédelmét szállítás, 
raktározás, és a gyártási folyamatok során. Megfelel a gyártás közbeni korrózióvédelmi igényeknek, jól 
hegeszthető bevonat. A festék nem tartozik a 2005. évi Oldószeres termékek szabályozásának hatálya 
alá. 

 

Jellemzők gyors száradás, 30 perc után átvonható 
tökéletes tapadást a vashoz, a cinkhez és az alumíniumhoz 

Éleken nincs lefolyás 

Jó fedőképesség 

Hegeszthetőség 1-2 óra elteltével 

a festék nem levelesedik fel a hegesztés területén 

keskeny a megégetett zóna (<1,5 cm) 

nincs hólyagosodás 

hegesztés közbeni szag és füstképződés enyhe mértékű 

 

Műszaki adatok  
Összetétel speciális gyantakeverék, ólom- és kromátmentes pigmentekkel 

Színárnyalat barnásvörös 
Szállítási viszkozitás 190“±10” DIN 53211 4mm 20°C 
Sűrűség 1,15±0,02 g/cm³  
Szárazanyag tartalom (tömeg %) ~41 %  
Szárazanyag tartalom (térf. %) ~25 % 
Elméleti kiadósság 10,2 m²/kg 20µm 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 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. 

Száradás 30 perc elteltével száraz és átvonható (szobahőmérsékleten) 
 Felhordás Ecsettel és szórással 

 
 

 

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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Felhordási mód Nyomás Fúvóka Szórási viszkozitás 

DIN 53211 4mm 
20°C 

Levegő/szórópisztoly 2-4bar 1,5-1,8mm 25-30" 

Airmix/Airless 120-150bar 0,23-0,28mm 40-60“ 

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

Hígítás ecsettel való felhordáshoz: hígítatlanul (a gyors száradás miatt kis 
felületek vonhatók be = javítás) 
szóráshoz: 5-10% HENEVISK Nitro Verdünnung vagy HENEVISK  
Kunstharzverdünnung 

Száraz rétegvastagság Szokásos gyártóművi felhordás: 15 - 20 μm száraz rétegvastagság. Bár a 
nagyobb rétegvastagság előnyösebb korrózióvédelmi tulajdonságokkal 
jár, hátrányosan befolyásolja a hegesztés minőségét és a varrat 
erősségét. 

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

Kiszerelés 35kg 
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