
 

 

 
HENEDUR Color SFC Ferral 
 
 
OPIS WYROBU 
Grubowarstwowy, odporny na działanie warunków atmosferycznych podkład 
antykorozyjny lub gruntoemalia z fosforanem cynku jako aktywnym pigmentem 
antykorozyjnym; szybkoschnący, o dobrej przyczepności do żelaza, stali, utlenionych 
powierzchni ocynkowanych oraz aluminium. 
 
ZASTOSOWANIE 

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

 słupy trakcyjne oraz oświetleniowe, słupy kratowe, itd. 

 ocynkowane części stalowe, ogrodzenia, itd. 
 

DANE TECHNICZNE 

Skład kombinacja PCW i żywic akrylowych ze specjalnymi 
dodatkami żywicznymi 

Kolory Kolory-MIX według RAL, NCS, Sikkens 
Mogą wystąpić niewielkie różnice w odcieniu ze względów 
produkcyjnych. Zaleca się używanie na jeden obiekt 
produktów z jednej partii. 

Oferowana lepkość 105±5 KU - tiksotropowy 

Gęstość 1,1 – 1,3 g/cm3 zależnie od koloru 

Zawartość składników 
nielotnych wagowo 

53 – 65% zależnie od koloru 

Zawartość składników 
nielotnych 
objętościowo 

37 – 45% zależnie od koloru 

Współczynnik powłoki 
mokrej 

2,2 – 2,7 zależnie od koloru 

Odporność termiczna do 70°C suchego ciepła 

Wydajność teoretyczna 4 m2/kg przy 70 µm grubości warstwy suchej  

 
 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być odpowiednio przygotowane (bez kurzu i suche) i wolne od 
materiałów izolujących (tłuszcz, zgorzelina, naskórek walcowniczy). Należy 
sprawdzić przyczepność ewentualnych starych warstw podkładowych. Rdzę należy 
usunąć mechanicznie za pomocą szlifowania, szczotkowania lub piaskowania.  
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Jeśli stosuje się HENEDUR Color SFC Ferral na zestarzałe ocynkowane 
powierzchnie, to należy się kierować Kartą nr 5 Komisji Federalnej ds. farb i ochrony 
wartości trwałych  
Technologia 

Uwarstwienie ilość kryć zależy od postawionych wymagań 
np. 1-4x HENEDUR Color SFC Ferral 

Technika nanoszenia malowanie lub natrysk 

Technologia natrysku ciśnienie 
natrysku 

rozmiar dyszy lepkość natrysku DIN 
53211 20°C 

Natrysk pistoletem 
kubełkowym 

2 - 4 bar 1,5 – 2,0 mm 30 – 50” 4 mm 

Airless/airmix 120 – 150 bar 0,23 – 0,33 mm 40 – 60” 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 TS 01 (do maks. 
5%) 

do natrysku HENEVISK Nitro Verdünnung (5-10%) 
zależnie od urządzenia natryskowego) 

Czas schnięcia pyłoodporny po ok. 1 godz. 

dotykalny po ok. 3 godz. 

do krycia po ok. 24 – 36 godz. 
wymienione czasy schnięcia są podane dla normatywnych warunków 
klimatycznych wg normy DIN 50014. 

Krycie tym samym, HENEDUR Color SFC, HENEDUR TSD, 
HENEDUR RS Decklack EGL 

 
 

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