
 

 

 
HENEDUR TSD Decklack 
z lub bez miki żelaznej (wypełniacza metalicznego) 
 
OPIS WYROBU 
Lakier kryjący antykorozyjny na bazie PCW i żywic alkidowych na żelazo i stal. 
Bardzo dobra odporność na wpływy atmosferyczne.  
 
ZASTOSOWANIE 

 Dzięki użyciu odpornych na światło, utlenianie, kwasy i ługi pigmentów, a 
także wypełniaczy metalicznych osiąga się znakomitą ochronę w otoczeniu 
chemicznie agresywnym (przemysł, spaliny, kwaśne deszcze itd.). Kombinacja 
z materiałem HENEDUR TSD Grund i HENEDUR TSD Füller daje wysoką 
odporność na wodę, sole i kwasy 

 Nadaje się bardzo dobrze do stosowania w środowisku przemysłowym i 
morskim, na dachy blaszane, konstrukcje stalowe, przewody palenisk 
olejowych, balustrady żelazne, maszty kratownicowe itp. Tego rodzaju 
uwarstwienie nadaje się także do krycia utlenionych powierzchni 
ocynkowanych 

 powłoki antykorozyjne wysokiej jakości dla budownictwa pod nadzorem 
przepisów ISO 12944-1 

 

DANE TECHNICZNE  

Skład kombinacja PCW żywic alkidowych, pigmenty wzgl. mika 
żelazna 

Kolory przy użyciu Decklack bazy wzgl. bazy EGL można 
przygotować wiele kolorów 

Oferowana lepkość 110±5 KU  (wiskozymetr rotacyjny przy 25°C) 

Gęstość 1,32±0,1 g/cm3 zależnie od koloru 

Zawartość składników 
nielotnych 

47 - 50% objętościowych zależnie od koloru 

65 - 68% wagowych zależnie od koloru 

Wydajność teoretyczna 4,6 - 4,8 m2/kg dla 80 μm grubości warstwy suchej 
zależnie od koloru 

Odporność na 
temperaturę 

do 80°C suchego ciepła 

WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Dobrze oczyścić i odtłuścić, rdzę usunąć mechanicznie. Zagruntować odpowiednim 
podkładem antykorozyjnym (np. HENEDUR TSD Grund itp.). Stosować się do 
zaleceń normy EN ISO 12944-część 4. 
 
Technologia 



Strona 2 z 2/HENEDUR TSD Decklack 
 

 

Uwarstwienie 1 x 80 μm HENEDUR TSD Grund 
2 x 80 μm HENEDUR TSD Decklack z lub bez EGL 

Sposób nanoszenia malowanie lub natrysk 

Technika natrysku ciśnienie rozmiar dyszy lepkość DIN 53211 20°C 

Pistolet kubełkowy 2 - 4 bar 1,7 - 2 mm 35 - 40” 4 mm  

Airmix/airless 120 - 150 bar 0,28 - 0,33 mm 35 - 40“ 6 mm  
Podane wielkości ciśnienia natrysku i wielkości dysz są wartościami orientacyjnymi, które uzyskano  
w laboratorium. Odchylenia są możliwe zależnie od celu zastosowania i użytkownika. 

Rozcieńczanie do malowania HENEVISK Verdünnung TS01 (do maks. 
3%) 

do natrysku HENEVISK Kunstharzverdünnung (5-8%) 

Czas schnięcia pyłoodporny po 2 - 3 godz. 

dotykalny po 6 - 7 godz. 

do krycia najwcześniej po 24 godz. 
W/w czasy schnięcia są podane dla normatywnych warunków klimatycznych  
wg normy DIN 50014. 

Wydajność praktyczna ok. 3,3 m2/kg dla 80 μm grubości warstwy suchej  

Krycie tym samym 

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

Pojemnik 6 kg 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 
Uwaga: przed użyciem sprawdzić kolor 
 
 
19/01635/002.13/BP 


