
 

 

 
HENEX Maschinenlack 
 
 
OPIS WYROBU 
 
Lakier maszynowy odporny na wpływy atmosferyczne, o krótkim czasie schnięcia,  
do wielostronnych zastosowań i bezproblemowego użycia na żelazo i stal. 
Szybkoschnący, grubopowłokowy lakier na bazie żywicy syntetycznej o jedwabistym 
połysku. 
 
HENEX Maschinenlack jest odporny na benzynę i olej napędowy podczas 
chwilowego kontaktu. Odporność na temperatury do 130ºC długookresowo i do     
150 ºC krótkookresowo . 
 
ZASTOSOWANIE 
Na wysoce odporne na wpływy atmosferyczne powłoki lakiernicze części maszyn, 
maszyny budowlane, maszyny rolnicze, pojazdy użytkowe i inne. 
 

DANE TECHNICZNE 

Skład kombinacja odpornych na wpływy atmosferyczne żywic 
alkidowych i wysokowartościowych światłoodpornych 
pigmentów 

Oferowana lepkość tiksotropowy 

Kolor RAL, NCS i kolory do pojazdów użytkowych, kolory specjalne 
i na domy 

Stopień połysku Jedwabisty połysk, 30-40% / 60° 

Zawartość składników 
nielotnych 

65-70%   zależnie od koloru 

Gęstość 1,33-1,55 g/cm3 zależnie od koloru    

 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Oczyścić i odtłuścić. Rdzę usunąć mechanicznie, sprawdzić przyczepność 
ewentualnych starych powłok. Zagruntować przy pomocy HENEDUR Korrosan lub 
HENEKOTE Aktivgrund. 
 
Technologia 

Uwarstwienie 
 
 

nowe krycie: 
1-2 x HENEDUR Korrosan lub HENEKOTE Aktivgrund 
1-2 x HENEX Maschinenlack 
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 powłoka renowacyjna: 
Po sprawdzeniu przyczepności podkładu kłaść jak nowy 

Zwyczajowy sposób 
nanoszenia 

natrysk 

Rozcieńczenie do natrysku: HENEVISK Kunstharzverdünnung 

Czas schnięcia nieklejący po 10-12 min. 

dotykalny po 30-40 min. 

do kolejnego krycia po ok. 12 godz. 

Wydajność teoretyczna 3,0-3,5 m2/kg przy 80 μm grubości warstwy suchej w 
zależności od koloru 

Technika natrysku ciśnienie 
natrysku 

rozmiar dyszy rozcieńczenie 

Powietrze/pistolet 
natryskowy 

4-5 bar 1,5-2,0 mm 15-20% 

HVLP 2,5-3,0bar 1,3-1,5 mm 15-20% 

Airless/airmix 120-150 bar 0,23-0,33 mm 0-5% 
Podane wielkości ciśnienia natrysku i dysz są wielkościami orientacyjnymi, które uzyskano  
w laboratorium. Odchylenia są możliwe zależnie od celu użycia i użytkownika. 

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

 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 Poprawę odporności mechanicznej i chemicznej uzyskuje się poprzez dodanie  
10-15% HENEX Reaktionshärter. 

 Uwaga: przed użyciem sprawdzić odcień lakieru. Zawartość opakowań przed 
oraz podczas pracy dobrze rozmieszać 
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Składowanie minimum 36 miesięcy w zamkniętym oryginalnym 
pojemniku w temperaturze składowania pomiędzy +10 i 
30°C 

Pojemnik 13 kg i 30 kg  


