
 

 

 
HENEX Metallgrund 
 
 
OPIS WYROBU 
 
Szybkoschnący podkład o znakomitej przyczepności do żelaza i stali. Zawiera 
aktywną ochronę antykorozyjną, jest bezołowiowy i bezchromianowy. Odporność na 
temperatury do 120ºC długookresowo i do 150 ºC krótkookresowo . 
 
ZASTOSOWANIE 

 podkład na pojazdy użytkowe, maszyny rolnicze i budowlane, nadbudowy 
samochodów ciężarowych, maszyny, konstrukcje budowlane z żelaza i stali 

 wysokowartościowa powłoka antykorozyjna na budowle przy przestrzeganiu 
wytycznych ISO 12944-1. 

 

DANE TECHNICZNE 

Skład modyfikowane średniotłuste żywice alkidowe, pigmenty 
 i rozcieńczalnik, aktywne pigmenty antykorozyjne 

Oferowana lepkość tiksotropowy 

Zawartość ciał stałych 
wagowo 

65-70 % 

Gęstość 1,4-1,5 kg/l 

Kolor kolory typu RAL i NCS, kolory specjalne 

Stopień połysku matowy 

 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być odpowiednio przygotowane (bez kurzu i suche) i wolne  
od materiałów izolujących (tłuszcz, zgorzelina, naskórek walcowniczy). Należy 
sprawdzić przyczepność ewentualnych starych warstw podkładowych. Rdzę należy  
usunąć mechanicznie za pomocą szlifowania, szczotkowania lub piaskowania. 
Należy przestrzegać wytycznych norm EN ISO 12944-część 4. 
 
Sprawdzić przyczepność ewentualnych starych powłok lakierniczych.  
 
Technologia 

Struktura powłoki 1 – 2 x HENEX Metallgrund (zależnie od wymagań) 
1 – 2 x HENEX Decklack 

Technika nanoszenia natrysk (pistoletem kubełkowym lub airless/airmix) 
także metodą elektrostatyczną 
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Technologia natrysku ciśnienie natrysku rozmiar dyszy rozcienczenie 

Natrysk kubełkowy 3 - 4 bar 1,3 – 1,5 mm 10 – 15 % 

HVLP 2,5 – 3,0 bar 1,3 – 1,5 mm 10 – 15 % 

Airless/airmix 120 – 150 bar 0,28 – 0,33 mm 0 – 5 % 

Pędzel, wałek   nierozcieńczony 
Podane wielkości ciśnienia natrysku i dysz są wartościami orientacyjnymi, otrzymanymi w 
laboratorium. Możliwe są odchylenia zależne od przeznaczenia materiału i użytkownika. 

Rozcieńczenie do natrysku HENEVISK Kunstharzverdünnung 

do krycia 
elektrostatycznego 

HENEVISK Verdünnung MK 615 
ESTA (jeśli potrzeba) 

Czas schnięcia pyłosuche po 15 do 20 min 

dotykalne po 45 do 60 godz. 

do ponownego krycia po ok. 60 min lakierem 1K 

 do ponownego krycia po ok. 120 min lakierem 2K 

Czyszczenie urządzenia natychmiast po użyciu przy pomocy 
HENEVISK Nitro Verdünnung W 

Wydajność praktyczna  3,8-4,2 m2/kg przy 50 µm grubości warstwy suchej 
zależnie od koloru 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (kat. B/c): 530 g/l 
(2010) Ten produkt zawiera maks. 507 g/l VOC (LZO) 

 
 

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

Pojemniki 30 kg 

  
 
WAŻNE ZALECENIA  
 

 uwaga: przed użyciem sprawdzić kolor. Zawartość opakowania przed oraz 
podczas pracy dobrze wymieszać. 
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