
 

 

 
HENEKOTE Zinkstaubfarbe 
 
 
OPIS WYROBU 
Wysokiej jakości antykorozyjna farba podkładowa typu 2K na bazie żywic 
epoksydowych do żelaza i stali, odporna na uderzenia, zapobiega podpowłokowemu 
rdzewieniu dzięki swej katodowej antykorozyjności. 
 
 
ZASTOSOWANIE 

 służy do gruntowania typu 2K piaskowanej stali w konstrukcjach mostowych  
i przemysłowych 

 wysokowartościowa powłoka antykorozyjna przy przestrzeganiu zaleceń 
normy ISO 12944-1 

 podziemne wyrobiska zakładów górniczych 
 
 

DANE TECHNICZNE 

Skład sieciowane żywice epoksydowe z proszkowym pigmentem 
cynkowym 

Kolor szary 

Oferowana lepkość 180”±10 DIN 53211 4 mm 20°C (mieszanina lakier-
utwardzacz) 

Gęstość 3,25±0,03 g/cm3 Mieszanina: 2,9 g/cm3 

Zawartość składników  
nielotnych  

88,7% wagowych Mieszanina: 87% 

60% objętościowych Mieszanina: 58% 

Wydajność teoretyczna 2,5 m2/kg przy grubości powłoki suchej 80 μm 

Współczynnik warstwy 
mokrej 

1,73 mieszanina lakier-utwardzacz 

 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże trzeba odpowiednio przygotować, żeby było wolne od pyłu i suche, 
pozbawione substancji izolujących (tłuszczu, silikonu, zgorzeliny i naskórka 
walcowniczego). Należy sprawdzić stabilność ewentualnych starych powłok 
podkładowych. Rdzę należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, 
szczotkowanie lub piaskowanie (SA 2,5: do prawie metalicznej powierzchni). 
Należy się kierować zaleceniami zamieszczonymi w normie EN ISO 12944-część 4. 
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Technologia 

Uwarstwienie liczba kryć jest zależna od stawianych wymagań 
np.1 x HENEKOTE Zinkstaubfarbe 
     1 x HENEKOTE Aktivfüller 
     1 - 2 x 2K lakiery akrylowe, np. 2K PUR Decklack 

Sposób nanoszenia malowanie lub natrysk 

Technika natrysku ciśnienie rozmiar dyszy lepkość 
DIN 53211 4 mm 

20°C 

Pistolet kubełkowy 3 - 5 bar 1,7 - 2,2 mm 30“ - 40” 

Airmix/airless 120 - 150 bar 0,28 - 0,33 mm 50“ - 70“ 

Rozcieńczenie do malowania do natrysku  

HENEKOTE Verdünnung 
(maks. 2 - 3%) 

HENEKOTE Verdünnung  
(5 - 9%) 

Utwardzanie HENEKOTE Härter Zusatz (dodatek utwardzacza) 

Stosunek składników 20 : 1 wagowo (6,2 : 1 objętościowo) 

Żywotność 
mieszaniny 

24 godz. 

Czas schnięcia dotykalne Po 3 do 6 godz. 

do kolejnego krycia Po 24 godz. 

Lakier kryjący HENEKOTE Decklack lub lakiery akrylowe typu 2K, np. 2K 
PUR Decklack 

Wydajność 
praktyczna 

2 m2/kg przy grubości powłoki suchej 80 μm 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/j): 500 g/l (2010) 
Ten produkt zawiera maks. 419 g/l VOC (LZO) 

 
 

Składowanie 36 miesięcy w zamkniętym oryginalnym pojemniku  
w temperaturze składowania pomiędzy 10 i 30°C 

Pojemniki 20 kg netto 

 

 
WAŻNE ZALECENIA 

 
 temperatura robocza podłoża i otoczenia musi wynosić przynajmniej 15°C 
 utwardzacz dobrze wymieszać z lakierem 
 mieszaninę lakieru i utwardzacza odstawić przed użyciem na 10 - 15 min.  

do wstępnego wiązania 
 długotrwała odporność termiczna do 150°C, krótkotrwała do 180°C 
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