
 

 

 
HENEKOTE Aktivfüller 
 
 
OPIS WYROBU 
Epoksydowa powłoka pośrednia typu 2K z lub bez miki żelaznej (wypełniacza 
metalicznego), odporna na duże obciążenia mechaniczne, wodę i chemikalia. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
Głównie w obszarach znacznego mechanicznego obciążenia, np. w zakładach 
chemicznych i przemysłowych, elektrowniach, podziemnych wyrobiskach zakładów 
górniczych, rafineriach, na mostach stalowych, rurociągach itp.  
 

DANE TECHNICZNE 

Kolor szary z EGL (inne kolory dostarczane w ilości od 200 kg) 

Skład wypełniacz typu 2K na bazie żywic epoksydowych  
o pigmentacji bezołowiowej i bezchromianowej 

Oferowana lepkość 95±5 KU (wiskozymetr rotacyjny wg. Krebsa-Stormera przy 
25°C) 

Gęstość 1,7±0,05 g/cm3 (zależnie od koloru) 

Zawartość składników 
nielotnych 

ok. 77% wagowo (zależnie od koloru), mieszanina: 73,71% 

51,5 % mieszanina lakieru z utwardzaczem, zależnie  
od koloru, lakier: 52,8% 

Wydajność 
teoretyczna 

6,2 m2/l wzgl. 4 m2/kg przy grubości powłoki suchej 80 μm 
(zależnie od koloru) 

Współczynnik warstwy 
mokrej 

mieszanina lakieru z utwardzaczem 2 (zależnie  
od koloru) 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowania podłoża 
Podłoże musi być technicznie prawidłowo przygotowane (wolne od pyłu i suche) i bez 
substancji izolujących (tłuszcz, silikon, zgorzelina, naskórek walcowniczy). Należy 
sprawdzić stabilność ewentualnego starego podkładu. Rdzę trzeba usunąć 
mechanicznie przy pomocy szlifowania, szczotkowania lub piaskowania. Należy się 
kierować wskazaniami zawartymi w normie EN ISO 12944-część 4. 
Odpowiednim podkładem jest HENEKOTE Aktivgrund. 
Jeśli HENEKOTE Aktivgrund jest kładziony na powierzchniach aluminiowych lub 
ocynkowanych, należy zapoznać się z danymi technicznymi nr 5 federalnej komisji 
Farbe und Sachwerschutz „Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl” i danymi 
technicznymi nr 6 „Anstrich auf Bauteilen aus Aluminium”. 
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Technologia 

Warunki pracy nie pracować przy temperaturze poniżej 0ºC lub 
zwiększonej wilgotności powietrza. Temperatura obiektu 
powinna być przynajmniej trzy stopnie wyższa od 
temperatury skraplania. 

Uwarstwienie By uzyskać wysoką odporność na korozję obiektów 
na zewnątrz budynków: 

ilość warstw lakieru jest zależna od danych wymagań 

np.1 x HENEKOTE Aktivgrund 
     1 x HENEKOTE Aktivfüller 
     1 - 2 x 2K PUR lub 2K Acryl 

Technika nanoszenia malowaniem, wałkowaniem lub natryskiem 

Technologia natrysku ciśnienie rozmiar dyszy lepkość wg. DIN 53211 

Pistolet kubełkowy 2 - 4 bar 1,5 - 2 mm 35 - 40” 4 mm 20°C 

Airmix/airless 120 - 150 bar 0,23 - 0,33 mm 35 - 50“ 6 mm 20°C 
Podane wielkości ciśnienia natrysku i rozmiaru dysz są wartościami orientacyjnymi, które uzyskano  
w laboratorium. Odchylenia są możliwe zależnie od celu zastosowania i użytkownika. 

Utwardzacz HENEKOTE Härter S 100 

Stosunek składników  10 : 1 wagowo (6 : 1 objętościowo ) 

Rozcieńczenie do malowania: HENEKOTE Verdünnung (1 - 2%) 

 do natrysku: HENEKOTE Verdünnung (5 -10%) 

Żywotność mieszaniny  ok. 8 godzin (jeden dzień roboczy, zależnie od temperatury) 

Czas schnięcia pyłosuche po 1 godz. 

dotykalne po 4 godz. 

do ponownego krycia 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 

Kolejne krycie tym samym lub materiałami kryjącymi typu 2K jak np. 
HENEDUR 2K PUR Decklack z lub bez miki żelaznej lub 
innymi lakierami typu 2K Acryl 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/j): 500 g/l (2010). 
Ten produkt zawiera maks. 450 g/l VOC (LZO) 

 
 

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

Pojemniki 30 kg 
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WAŻNE ZALECENIA 
 

 produkt gotowy do malowania od razu po dostarczeniu. Tylko w sytuacjach 
wyjątkowych, jak niskie temperatury i tylko za oddzielnym przyzwoleniem i 
nadzorem można dodać rozcieńczalników najwyżej do 5%. 

 do czyszczenia sprzętu należy używać HENEKOTE Verdünnung 
 mieszanina lakieru i utwardzacza powinna być przed użyciem pozostawiona 

na 10-15 minut. 
 odporność na temperaturę: długotrwała do 150 °C, krótkotrwała do 180 °C. 
 na życzenie możliwe jest przystosowanie lakieru do nanoszenia 

elektrostatycznego. 
 


