
 

 

 
HENEDUR Eurogrund 
 
OPIS WYROBU 
Jednoskładnikowy szybkoschnący podkład ze znakomitą przyczepnością do żelaza  
i stali. 
 

ZASTOSOWANIE 

 Podkład żywiczny na podłoża żelazne i stalowe. W kombinacji z odpowiednim 
lakierem kryjącym daje powłokę normalnie i lekko odporną.  

 Bez problemów może być nanoszony w grubościach suchej powłoki 60 - 80 
μm w jednym natrysku (techniką airless). 

 Powłoka antykorozyjna przy przestrzeganiu zaleceń normy ISO 12944-1 
 
 

DANE TECHNICZNE 

Skład chuda żywica alkidowa, bezołowiowe i bezchromianowe 
pigmenty 

Kolory beżowy, szary, czerwonobrązowy (od 300 kg dostarczane 
są też inne kolory) 

Oferowana lepkość 40-50” DIN 53211 6 mm 20°C 

Gęstość  1,42 - 1,46 g/cm3 zależnie od koloru 

Zawartość składników 
nielotnych 

70 - 72% wagowych zależnie od koloru 

51 - 53% objętościowych zależnie od koloru 

Wydajność teoretyczna 8,5 - 9 m2/kg dla grubości powłoki suchej 40 μm 

Współczynnik warstwy 
mokrej 

1,9 - 1,95 zależnie od koloru 

 

WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być technicznie właściwie przygotowane (odpylone i suche) oraz wolne 
od substancji izolujących (tłuszczu, silikonu, zgorzeliny, naskórka walcowniczego). 
Należy sprawdzić stan ewentualnych starych podkładów. Rdzę należy usunąć 
mechanicznie za pomocą szlifowania, szczotkowania lub piaskowania. Należy 
przestrzegać zaleceń zawartych w normie EN ISO 12944- część 1-8. 
 
Technologia 

Uwarstwienie 1 - 2 x HENEDUR Eurogrund 

1 - 2 x Henex Decklack lub HENEDUR RS Decklack lub 
HENEDUR RS-M Decklack 

Technika 
nanoszenia 

natrysk, mniejsze płaszczyzny można też malować 



Strona 2 z 2/ HENEDUR Eurogrund 
 

 

Technologia 
natrysku 

Ciśnienie 
natrysku 

rozmiar dyszy lepkość natrysku 
DIN 53211 4 mm 20°C 

Pistolet 
kubełkowy 

3 - 5 bar 1,5 - 2,0 mm 25 - 30” 

Airmix/airless 120 - 150 bar 0,23 - 0,33 mm 120 - 160“ 
Podane wielkości ciśnienia natrysku i wielkości dysz są wartościami orientacyjnymi, które uzyskano  
w laboratorium. Odchylenia są możliwe zależnie od celu zastosowania i użytkownika. 

 

Wydajność praktyczna 6 - 6,5 m2/kg dla grubości powłoki suchej 40 μm 

Rozcieńczenie do malowania nierozcieńczony 

do natrysku:  HENEVISK 
Kunstharzverdünnung (do 10%) 

Schnięcie pyłosuchy dotykalny zdatny do 
montażu 

do powtórnego 
krycia 

Temp. obiektu 20°C 
20 – 30 

min 
45 – 60 min 6 godz. 

1K po 3 godz. 
2K po 6 godz. 

Temp. obiektu 60°C 10 min 10 – 20 min 3 godz. 2 godz. 

 
Ostateczne utwardzenie osiągane jest po 6 – 7 dniach 
(20°C). 

Kolejne krycie przy pomocy Henex Decklack, RS Decklack, RS-M 
Decklack itd. 

Przepisy VOC Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/j): 500 g/l (2010) 
Ten produkt zawiera maks. 490 g/l VOC 

 
 

Składowanie co najmniej 36 miesięcy w dobrze zamkniętym oryginalnym 
pojemniku w temperaturze składowania pomiędzy +10 i 30°C 

Pojemnik 35 kg 

 
16/01637/02.13/BP 


