
 

 

 
HENEDUR 2K PUR Decklack 
 
 
OPIS WYROBU 
Pigmentowany dwukomponentowy lakier przemysłowy typu PUR na bazie akrylowej  
do tworzenia twardych, odpornych na ścieranie powłok na mocno obciążonej 
powierzchni metalowej. Jest on odporny na duże wpływy chemiczne i inne 
uwarunkowane przez środowisko. Dzięki stabilnym właściwościom i dużej zawartości 
składników nielotnych nadaje się jako ochrona antykorozyjna. 
 
ZASTOSOWANIE 
Nadaje się szczególnie do lakierowania cystern jezdnych, kontenerów, konstrukcji 
stalowych, betoniarek i maszyn we wnętrzach i na wolnym powietrzu. Stosowany  
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. 
 

DANE TECHNICZNE 

Skład Kombinacja akrylu i izocyjanianu 

Kolory Różne kolory typu RAL i NCS od ilości 400 kg 

Lepkość w dostawie Ok. 90” DIN 65211 6 mm 20°C 

Gęstość 1,38 ± 0,05 g/cm3 zależnie od koloru               
mieszanina: 1,41 g/cm3 

Stopie połysku Od błyszczącego do matowego zależnie od potrzeb 

Składniki nielotne 
wagowo 

>70 % wagowo                    mieszanina: 76,1% 

Odporność na środki 
chemiczne 

Odporny na oleje, tłuszcze, benzynę, kwasy, ługi i mało 
stężone roztwory soli 

Odporność fizyczna Na światło, wodę, zadrapania, uderzenia, bardzo dobra 
przyczepność 

 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże trzeba odpowiednio przygotować (musi być wolne od kurzu i suche)  
oczyścić z  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. Przy powierzchniach cynkowych i aluminiowych 
należy się kierować Informatorem nr 5 Komisji Federalnej ds. Ochrony Farb i Majątku 
Trwałego „Powłoki na cynku i ocynkowanej stali” i nr 6 „Malowanie elementów 
budowlanych z aluminium”. 
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Technologia 

Warunki 
technologiczne 

Temperatura otoczenia i obiektu od +15°C do 25°C, 
wilgotność powietrza do 80%  

Stosowane podkłady utwardzony i zeszlifowany stary podkład 
HENEKOTE Aktivgrund, HENEDUR 2K Acryl Grund, 
HENEDUR 2K PUR Decklack 

Stosunek składników 13 części wag. HENEDUR 2K PUR Decklack (ok. 9 części 
obj. zależnie od koloru) 
1 cz. HENEDUR 2K Acryl Härter H 70 lub HENEDUR 2K 
Acryl Härter S70 (1 cz. obj.) 

Technika nanoszenia 
malowaniem 

nierozcieńczony 

Rozcieńczenie HENEVISK Acryl Verdünnung kurz na krótkie lub lang na 
długie schnięcie 

Technika nanoszenia 
natryskiem 

Dodatek rozcieńczalnika do 10% 

Technologia natrysku ciśnienie natrysku rozmiar dyszy 
lepkość natrysku wg 

DIN 53 211 20°C 

Natrysk kubełkowy 3 - 5 bar 1,8 - 2,2 mm 30” – 35” 4 mm 

Natrysk airless/airmix 120-150 bar 0,33-0,43mm 30” – 60” 6 mm 
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. 
Żywotność 
mieszaniny 

4 godz. 

Czas schnięcia 4 – 8 godz. (w temperaturze otoczenia, zależnie od 
utwardzacza i grubości powłoki) 

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

 

Wydajność 
praktyczna 

4 – 5 m2/kg dla 70 μm grubości warstwy suchej  

Czas składowania Lakier: min. 36 miesięcy w zamkniętym oryginalnym 
pojemniku w temperaturze składowania pomiędzy 10 i 30°C 
Utwardzacz: 6 miesięcy 

Pojemniki Lakier: 32,5 kg 
Utwardzacz: 2,5 kg 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 utwardzacz dobrze rozmieszać; mieszaninę lakieru z utwardzaczem odstawić  
na 10 minut wstępnego wiązania przed użyciem. 
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 szybsze schnięcie i krycie uzyskuje się przy użyciu HENEDUR 2K Acryl Härter 
S70 niż z Härter H 70. 

 uwaga: przy zastosowaniu HENEDUR 2K Acryl Härter S 70 trzeba się liczyć z 
zażółceniem powłoki lakierniczej. To zażółcenie jest przy większości kolorów 
niewielkie i praktycznie nie przeszkadza. 

 należy też zwrócić uwagę na fakt, iż mogą wystąpić różnice w połysku zależne  
od utwardzacza, szczególnie przy matowych lakierach. 

 należy dbać o absolutnie suche podłoże i temperaturę, która nie dopuści  
do kondensacji wilgoci. 

 niniejszy materiał można też przygotować do krycia elektrostatycznego. 
Przyspieszone schnięcie jest możliwe przy wyższych temperaturach. 

 uwaga: przy gorącym natrysku, temperaturze lakieru 60°C, żywotność 
mieszaniny wynosi 30 min. 

 uwaga: przed użyciem sprawdzić kolor. 
 


