
 
 

 

 

Műszaki adatlap 

HENEKOTE Decklack 
 

TERMÉKLEÍRÁS 
 

2K epoxigyanta alapú fedőfesték, amely kitűnő víz-, lúgálló tulajdonságú, kemény és kopásálló, 
vegyszerálló, valamint hőálló 150 ° C-ig. Felhordható vas, acél, beton, falazat és fa felületekre. 

 

FELHASZNÁLÁS 

A HENEKOTE fedőfesték különösen alkalmas magas igénybevételnek kitett felületek védelmére, például 
betonpadlók, víztartályok, olajteknők, asztallapok, bejáratok, üzlet-, üvegház- és laboratóriumi 
berendezések, csónakok, téli sporteszközök. A kültéri felhasználás esetén a fedő bevonat PUR alapú 
festék (pl. 2K akril) használata javasolt, mivel az epoxigyanta alapú bevonatok hajlamosak a krétásodásra 
ilyen körülmények között. 

 
Műszaki adatok  
Összetétel epoxigyanta, vegyileg tiszta pigmentek 

Színárnyalatok Mix rendszeren lehetséges tetszőleges színek 30 kg mennyiségtől 
Szállítási viszkozitás 120”DIN 53211 6 mm 20°C Festék – edző keverék 

Sűrűség 1,42± 0,02 g/cm³  1,31 g/cm³ 
Szárazanyag tartalom (tömeg %) 70 %  70 % 
Szárazanyag tartalom (térf. %) 51 %  54 % 
Elméleti kiadósság 6-7 m²/kg 40µm száraz rétegvastagságnál 
Nedvesfilm tényező  1,85 

 

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 részének előírásait. Vas és acél esetén alkalmazzon megfelelő 
alapozót (pl.: HENEKOTE Aktivgrund). Alumínium esetén a felületet 150-220 csiszolóvászonnal készítse 
elő. 
 
Felhordás 

Javasolt rétegrend A szükséges rétegek száma függ az igénybevétel mértékétől 

Rétegrend 

a, fém:  
 1-2x HENEKOTE aktivgrund 
 1-2x  HENEKOTE Decklack 

b, pórusos felület: 
 1x HENEKOTE Decklack (felhígított) 
 1-2x  HENEKOTE Decklack 

Felhasználási feltételek 0°C feletti tárgy- és környezet hőmérséklet felett valamint nem túl magas  
páratartalomig alkalmazható a termék. A tárgyhőmérsékletnek legalább 
3 °C-kal magasabbnak kell lennie a harmatpontnál. 

Felhordás  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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2/2           HENEDUR Decklack 

 
 

Szórás technika Nyomás Fúvóka Szórási viszkozitás 
DIN 53211 4mm 

20°C 
Levegős/tartályos 2-4 bar 1,5-2,0 mm 30-35" 

Airmix/Airless 120-150 bar 0,23-0,33 mm 40-70“ 

A szórási nyomás és fúvókaméret megadott adatai, laborban megállapított, irányadó értékek.  
Eltérések az alkalmazás célja és a felhasználó függvényében lehetségesek. 
Hígítás: Szóráshoz HENEVISK Verdünnung für HENEKOTE 

termékkel (max.:10%) 

Edző HENEKOTE Härterzusatz 

Keverési arány: 6 : 1 tömegarány (4 : 1 térfogatarány) HENEKOTE Härterzus 
10 : 1 Härter S100 (tömeg szerint) 

Fazékidő: kb. 8 óra a (egy munkanap, hőmérséklet függő) 

Száradás: a, Normál hőmérséklet b, megnövelt hőmérséklet 

Porszáraz: kb. 1 - 2 óra Fogható 100 perc után 40 °C-on 

Fogható: 5 – 8 óra elteltével Fogható 50 perc után 50 °C-on 

Végső keménység: 5 – 7 nap után Fogható 25 perc után 60 °C-on 

Átvonható önmagával, vagy 2K Akril festékkel 

Hosszabb idejű száradás után szükséges a felület felérdesítése  

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

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

Kiszerelés bázis 30 kg nettó 
 

Fontos utasítás: 
 
 

- Az edzőt alaposan keverje el a festékben. 
- Felhordás előtt 10-15 percig hagyja reagálni a festék-edző keveréket! 
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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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