
 

 

 
HENEKOTE Aktivgrund EP 
 
 
OPIS PRODUKTU 
Epoksydowy, chroniący przed korozją podkład 2K dla obiektów poddanych dużym 
obciążeniom mechanicznym, odpowiedni dla stali, aluminium, metali ocynkowanych, 
odporny na wodę i chemikalia. 
 
ZASTOSOWANIE 

- Obiekty poddawane dużym obciążeniom mechanicznym: firmy chemiczne  
i przemysłowe, stacje mocy i podziemne wyrobiska zakładów górniczych, 
rafinerie, konstrukcje stalowe, mosty, rurociągi i tym podobne 

-   wysokowartościowa powłoka antykorozyjna przy przestrzeganiu zaleceń normy 
ISO 12944-1 

 

DANE TECHNICZNE 

Skład żywica epoksydowa 2K, pigmenty bez ołowiu i chromianów, 
zawiera fosforan cynku jako środek antykorozyjny 

 Kolor  beżowy, czerwonobrązowy, jasny szary, czarny 
( inne kolory dla zamówień powyżej 200kg) 

Lepkość 106±2 KU (wiskozymetr rotacyjny, Krebs-Stormer, 25 ºC) 

Gęstość 1,68±0,05 g/cm3 (mieszanina: 1,49±0,03 g/cm3) 

Zawartość ciał 
stałych 

58-61% objętościowo (mieszanina: 56-59%) 
79-81% wagowo (mieszanina: 73-77%) 

Wydajność 
teoretyczna  

4,85 m2/kg przy 80μm grubości warstwy suchej 

Współczynnik 
warstwy mokrej 

1,7-1,8 mieszanina lakieru i utwardzacza, zależy od koloru 

  
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Powierzchnię trzeba przygotować profesjonalnie – wysuszyć i oczyścić z kurzu  
a także substancji typu: tłuszcz, silikon, tektura. Należy sprawdzić, czy istniejący już 
ewentualnie podkład zniesie dodatkowe obciążenie. Mechaniczne usuwanie rdzy za 
pomocą tarcz szlifierskich, szczotek lub piaskowania. Aby osiągnąć zadowalającą 
przyczepność, powinno się wyszlifować stal nirosta bardzo dokładnie. Należy wziąć 
pod uwagę wytyczne zawarte w ISO 12944 rozdział 4. 
Jeśli HENEKOTE Aktivgrund EP nanoszony jest na powierzchniach aluminiowych lub 
ocynkowanych, należy zapoznać się z danymi technicznymi nr 5 federalnej komisji 
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Farbe und Sachwerschutz „Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl” i danymi 
technicznymi nr 6 „Anstrich auf Bauteilen aus Aluminium” 
 
 

Warunki pracy nie pracować przy temperaturze poniżej +15ºC (Härter Zusatz) względnie 
poniżej 0ºC (Härter S 100) i/lub zwiększonej wilgotności powietrza. Punkt 
rosy musi być o co najmniej 3ºC niższy niż obiektu. 

System 
pokrywania 
powierzchni 

By uzyskać wysoką odporność na korozję obiektów na zewnątrz 
budynków: 

Liczba warstw zależna od wymagań: np. gr. warstwy suchej 240 µm  

1 x HENEKOTE Aktivgrund EP beż lub czerwonobrązowy 

1 x HENEKOTE Aktivfüller EGL szary EP 

2 x 2K PUR Decklack z lub bez EGL 

 

Nakładanie: Natrysk lub pędzel/wałek 

Technika natrysku ciśnienie rozmiar dyszy lepkość DIN 53211 4 mm 
20°C 

Pistolet kubełkowy 2-4 bar 1,5-2,0mm 35-40’’ 4mm 

Airless/airmix 120-150 bar 0,23-0,33mm 35-60’’ 6mm 
Rozmiary dyszy i ciśnienie są ustalone zgodnie z badaniami laboratoryjnymi. W zależności od użytego 
przyrządu możliwe są odstępstwa. 

Utwardzacz HENEKOTE Härter Zusatz lub HENEKOTE Härter S 100 
(szybkoschnący, także dla niskich temperatur do 0ºC) 

Stosunek składników 5:1 wagowo (3:1 objętościowo) z HENEKOTE Härter Zusatz 
10:1 wagowo (6:1 objętościowo) z HENEKOTE Härter S 100 

Wydajność praktyczna około 3,5 m2/kg przy 80μm grubości suchej warstwy  
około 5,5 m2/kg przy 50μm grubości suchej warstwy  

Rozcieńczanie: nanoszenie pędzlem/wałkiem: HENEKOTE Verdünnung (1-2%) 
natrysk: HENEKOTE Verdünnung (3-10%) 

Żywotność mieszaniny 8 godzin ( jeden dzień roboczy, w zależności od temperatury) 

Czas schnięcia pyłosuchy możliwy do 
złapania 

do powtórnego pomalowania 

2h 8 h w ciągu jednego tygodnia ( także 
mokro na mokro), następnie przed 
lakierowaniem dokładnie wodą umyć 
i wysuszyć. Międzyszlif należy 
stosować przy odstępach 
czasowych powyżej 30 dni 

Możliwe do używania 
warstwy wierzchnie 

materiały 2K takie jak HENEKOTE Aktivfüller EGL EP, HENEDUR 
2K PUR Decklack, HENEDUR 2K Acryl Industrielack i 2K Acryl 
Fahrzeuglacke 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/j): 500 g/l (2010) 
Ten produkt zawiera maks. 488 g/l VOC (LZO) 
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Składowanie Co najmniej 36 miesięcy w nie otwartych pojemnikach w 
temperaturze 10-30ºC 

Opakowania beżowy 5 kg lub 25 kg 
czerwonobrązowy 5 kg lub 25 kg 
świetlisty szary lub czarny 25 kg 
biały 15 kg 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 Produkt gotowy do nanoszenia pędzlem/wałkiem od razu po dostarczeniu. 
Tylko w sytuacjach wyjątkowych, jak niskie temperatury i tylko za oddzielnym 
przyzwoleniem i nadzorem można dodać rozcieńczalnik najwyżej do 5%. 

 Jeśli warstwa HENEKOTE Aktivgrund EP oddziela powierzchnię ocynkową od 
wierzchniej, musi mieć przynajmniej 40-50 μm. 

 Mieszanina lakieru i utwardzacza powinna być przed użyciem pozostawiona 
na 10-15 minut. 

 Odporność na temperaturę: długotrwała do 150 ºC, krótkotrwała do 180 ºC. 
 Na życzenie możliwe jest przystosowanie lakieru do nanoszenia 

elektrostatycznego. 
 

21/01623/05.13/BP 
 


