
 

 

 

 

 

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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MŰSZAKI ADATLAP 

HENEKOTE Zinkstaubfarbe 

TERMÉKLEÍRÁS 
Magas műszaki értékű, kétkomponensű, cinkporos epoxigyanta bázisú alapozó vasra és acélra. Ütés- és 
ütődésálló, aktív katódos korrózióvédelmi tulajdonsága révén megakadályozza a bevonat alatti fém felület 
rozsdásodását. 

 

FELHASZNÁLÁS 
- Kétkomponensű alapozó szemcseszórt acélfelületekre. Alkalmazható ipari környezetben, illetve hídszerkezeten. 
- Magas műszaki értékű korrózióvédelemi bevonat épületszerkezetekre, amely megfelel az MSZ ISO 12944-1 

Irányelv követelményeinek. 
 

MŰSZAKI ADATOK  
Összetétel Térhálósodó epoxigyanta cinkpor pigmenttel 
Színárnyalat Szürke 
Viszkozitás 180”± 10 DIN 53211 4 mm, 20 ºC (festék-edző keverék) 
Sűrűség 3,25 ± 0,03 g/cm³ Edzővel: 2,9 g/cm3 

Szárazanyag tartalom (tömeg%) 88,7 tömeg % Edzővel: 87 % (tömeg %) 

Szárazanyag tartalom(térf.%) 60 térfogat % Edzővel: 58 % (térfogat %) 

Elméleti kiadósság 2,5 m
2 
/ kg / 80 µm száraz rétegvastagságnál 

Nedvesfilm tényező 1,73 festék-edző keverék 
 

 
Felhasználás 

Felület előkészítése 
 

A bevonandó felületet szakszerűen elő kell készíteni (pormentes és száraz legyen). A bevonat tapadási 
tulajdonságait hátrányosan befolyásoló anyagokat (olaj, zsír, szilikon, rozsda, reve stb.) el kell távolítani. 
Ellenőrizni kell a meglévő bevonat tapadóképességének megfelelőségét. A korróziós termékeket mechanikai úton 
el kell távolítani pl.: drótkefével, csiszolással vagy szemcseszórással (Sa 2½). MSZ EN ISO 12944-4 ajánlásait 
figyelembe kell venni. 
 

 

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. 

Javasolt rétegrend: A rétegek száma a mindenkori követelményektől függ. 

 
pl. 1x Henekote Zinkstaubfarbe grau, szürke cinkporos alapozó 

 1x Henekote Aktivfüller EGL grau, szürke vascsillámos közbenső 

 1-2x 2K Acryllacke , Henedur 2K PUR Decklack 
A fehordás módja: Ecsettel vagy szórással 
Szórás: Szórási nyomás Fúvóka Szórási viszkozitás 

DIN 53211, 4 mm, 20
o
C  

- levegős, poharas pisztoly: 3 -5 bar 1,7 – 2,2 mm 30 – 40” 
- Airmix/Airless: 120 – 150 bar 

 

 

0,28 –0,33 mm 50 – 70” 
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2. oldal          HENEKOTE Zinkstaubfarbe 
 
 

Hígítás:  
- ecsettel való felhordás esetén: HENEVISK Verdünnung für HENEKOTE hígító (max. 2 - 3 %) 
- szórásos felhordás esetén: HENEVISK Verdünnung für HENEKOTE hígító (5 - 9 %) 
Edző Henekote Härter Zusatz 
Keverési arány 20 : 1 (tömegarányosan); ill. 6,2 : 1 (térfogatarányosan) 
A keverék fazékidő 24 óra 
Száradási idő Érintérszáraz:: kb. 3 – 6 óra elteltével 

Átvonható: kb. 24 óra elteltével 
Átvonható: HENEKOTE Decklack, 2K Akrylack; 2K PUR Decklack 
Ajánlott rétegvastagság: 40 – 80 µm 
VOC-szabályozás Ez a termék megfelel a 2004/42/EK Irányelv "A/j" kategória követelményeinek 

(500 g/l)  
Ebben a termékben maximálisan előforduló VOC értékek: 419 g/l 

Raktározás: Minimum 36 hónap lezárt, eredeti kiszerelésben, +10 és +30 ºC közötti tárolási 
hőmérsékleten 

Kiszerelés: 20 kg nettó 

 

 
FONTOS UTASÍTÁSOK 

 

 A felhordás során a felület és a környezet hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint 15 °C.  

 Az edzőt gondosan el kell keverni. 

 A festék-edző keveréket a felhordás előtt 10-15 percig reagálni kell hagyni. 

 Hőállóság rövid ideig tartó terhelés esetén: 180 °C , hosszú ideig tartó terhelés esetén: 150 °C 
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