
 

 

 
HENEDUR 2K Acryl Decklack 
 
 
OPIS WYROBU 
 
HENEDUR 2K lakier akrylowy  jest wysokowartościowym lakierem poliuretanowym o 
wysokiej odporności na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne, obciążenia 
mechaniczne oraz chemiczne. Odznacza się wysoką odpornością na zadrapania, 
uderzenia oraz długotrwałym zachowaniem stopnia połysku. Ponadto jest on 
wytrzymały na rozpuszczalniki oraz benzynę. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
Stworzy z myślą o lakierowaniu pojazdów użytkowych, elementów fasad oraz silnie 
obciążonych maszyn i konstrukcji. 
 

DANE TECHNICZNE 

Skład żywice akrylowe sieciowane izocyjanianami 

Kolory kolory typu RAL i NCS i inne specjalne 

Gęstość 1,15 - 1,28 g/cm3 zależnie 
od koloru 

DIN 51757 

Lepkość 140-160s DIN 53211 

Stopień połysku wysoki połysk, mat DIN 67530 

Zawartość składników 
nielotnych 

53-60 % wagowo zależnie od koloru 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże trzeba odpowiednio przygotować (musi być wolne od kurzu i suche)  
i uwolnić go od materiałów obcych (tłuszcz, silikon, zgorzelina, naskórek 
walcowniczy). Należy sprawdzić przydatność ewentualnych starych warstw 
podkładowych. Rdzę należy usunąć mechanicznie przy pomocy szlifowania, 
szczotkowania lub piaskowania. Należy się stosować do wskazań przytoczonych  
w części 4 normy EN ISO 12944. 
 
Technologia 

Warunki technologiczne od  +10°C i do 80% wilgotności 

Stosowane podkłady utwardzone i oszlifowane stare powłoki; utwardzony 
dyspersyjnie i zeszlifowany podkład HENEKOTE 
Aktivgrund, HENEDUR 2K Acryl Grund szary 

Przygotowanie wstępne czyszczenie przy pomocy Silikonentferner 
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Technika nanoszenia ciśnienie 
natrysku 

[bar] 

rozmiar 
dyszy [mm] 

rozcieńczenie liczba 
natrysków 

Pistolet kubełkowy 3 - 5 1,3 - 1,5 10 - 15% 2 - 4 

HLVP 2,5 - 3,0 1,3 - 1,4 10 - 15% 2 - 4 

Airless 120 - 150 0,28 - 0,33 20 - 25 1 
Podane wielkości ciśnienia natrysku i dysz są wielkościami orientacyjnymi, które zostały uzyskane w 
laboratorium. Możliwe są odchylenia od tych wielkości zależne od celu zastosowania i użytkownika. 
Stosunek składników objętościowo: 2 : 1 (lakier : utwardzacz) 

HENEDUR 2K Acryl Härter kurz lub lang.  
Ponadto 2K-Härter H10, MS10 (krótki), MS25, MS40 (ekstra 
długi) 
 
objętościowo: 4 : 1 (lakier : utwardzacz) 
2K- Härter A60 
 

Rozcieńczanie HENEVISK Acryl Verdünnung lang lub kurz 

Żywotność 
mieszaniny 

6 - 8 godz. zależnie od typu utwardzacza i temperatury 

Czas schnięcia pyłosuchy 25 - 30 min 

dotykalny 2 - 3 godz. 

zdatny do montażu 6 - 8 godz. 

Dopuszczalne suszenie na ciepło do 80°C; przed suszeniem 
w podwyższonej temperaturze wietrzyć przez 10 - 15 min. 
Końcowa twardość oraz odporność na chemikalia osiągana 
zostaje najwcześniej po 5 – 6 dniach utwardzania w 
temperaturze pokojowej 

Wydajność 
teoretyczna 

4,9 - 6,8 m2/kg (przy 50 µm grubości warstwy suchej) 

Czyszczenie  czyścić przyrządy po użyciu lub dłuższej przerwie w pracy 
przy pomocy HENEVISK Nitro Verdünnung W 

Przepisy VOC (LZO) Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/j): 500 g/l (2010). 
Ten produkt zawiera maks. 499 g/l VOC (LZO) 

 
 

Składowanie przynajmniej 36 miesięcy w zamkniętym oryginalnym pojemniku  

Opakowania 5 kg, 10 kg 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 

 utwardzacz dobrze rozmieszać. Uwaga: przed użyciem sprawdzić kolor 
 mieszaninę lakier-utwardzacz przed użyciem odstawić na 10 - 15 min. do 

wstępnego wiązania 
 podwyższone temperatury skracają podaną żywotność mieszaniny 
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 w przypadku krycia lakierów termoplastycznych należy HENEDUR 2K Acryl 
Decklack nanosić cienkimi warstwami z przerwami na wietrzenie co najmniej 
15 min.; w ten sposób unika się zbyt agresywnego kontaktu rozcieńczalnika ze 
starym lakierem 
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