
 

 

 
HENEKOTE EGL 
 
 
OPIS WYROBU 
Lakier na żywicy epoksydowej typu 2K z wypełniaczem metalicznym o znakomitych 
właściwościach: odporny na wodę, ługi, twardy i odporny na ścieranie, chemikalia  
i temperaturę do 150°C, stosowany na żelazo i stal. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
Henekote EGL nadaje się na szczególnie mocno obciążone lakierowania, także jako 
krycie pośrednie, na mosty, balustrady, urządzenia portowe, rurociągi i konstrukcje  
w agresywnym środowisku, w obrębie urządzeń ściekowych i morskich. Na zewnątrz 
winno się stosować jako ostatnią wierzchnią powłokę lakier typu PUR (np. 2K PUR, 
2K Acryl), ponieważ powłoki na żywicach epoksydowych mają na wolnym powietrzu 
tendencję do kredowania. 
 
 

DANE TECHNICZNE 

Skład żywica epoksydowa, chemicznie czyste pigmenty, wypełniacz 
metaliczny 

Kolory kolory typu DB od dostawy 300 kg 
małe ilości (od 5kg) wg. systemu mieszalnego PMI (EP 500-20) 

Oferowana lepkość 60±5” DIN 53211 6 mm 20°C mieszanina lakier-
utwardzacz 

Gęstość np. DB 701 1,58±0,05 g/cm3 1,25 g/cm3 

Zawartość 
składników nielotnych 

 ok. 53% objętościowych 54% objętościowych 

 ok. 75% wagowych 67% wagowych 

Współczynnik 
warstwy mokrej 

  1,85 

Wydajność 
teoretyczna 

8,4 m2/kg dla grubości powłoki suchej 40 μm 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być właściwie technicznie przygotowane (wolne od pyłów i suche) i 
wolne od substancji izolujących (tłuszcz, silikon, zgorzelina, naskórek walcowniczy). 
Należy sprawdzić stan ew. starych podkładów. Rdzę należy usunąć mechanicznie za 
pomocą szlifowania, szczotkowania lub piaskowania. Należy przestrzegać zaleceń 
zawartych w normie EN ISO 12944- część 4. Na żelazo i stal należy nanieść 
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odpowiedni podkład (np. Henekote Aktivgrund); aluminium przeszlifować papierem 
ściernym o granulacji 150 - 220. 
 
Technologia 

Uwarstwienie ilość kryć zależy od postawionych wymagań 
np: 1 - 2 x HENEKOTE Aktivgrund 
       1 x HENEKOTE EGL 
       1 x 2K PUR z lub bez wypełniacza metalicznego 

Technika nanoszenia malowanie, wałkowanie lub natrysk 

Technika natrysku ciśnienie rozmiar dyszy lepkość natrysku 
DIN 53211 4 mm 20°C 

Pistolet kubełkowy 2 - 4 bar 1,7 - 2,0 mm 30 - 35” 

Airmix/airless 120 - 150 
bar 

0,28 - 0,33 mm 40 - 70“ 

Podane wielkości ciśnienia natrysku i wielkości dysz są wartościami orientacyjnymi, które uzyskano  
w laboratorium. Odchylenia są możliwe zależnie od celu zastosowania i użytkownika. 
Rozcieńczenie do malowania: HENEKOTE 

Verdünnung 
maks. 2 - 3% 

do natrysku: HENEKOTE 
Verdünnung  

maks. do 10% 

Utwardzacz HENEKOTE Härter Zusatz 
dla lakieru mieszanego PMI - Härter EP 950-25 

Stosunek składników 4 : 1 wagowo 2,5 : 1 pojemnościowo 

Stosunek składników 
przy PMI  

5 : 1 wagowo 3 : 1 pojemnościowo 

Żywotność 
mieszaniny 

ok. 24 godz. 

Schnięcie a) w temperaturze normalnej 

pyłosuchy po 1 -2 godz. 

dotykalny po 4 - 5 godz. 

do montażu po 10 - 12 godz. 

b) w podwyższonej temperaturze 

do montażu po 45 min. 60°C  

ostatecznie sucha powłoka po 5 - 7 dniach 

Ważne zalecenie Podczas pracy należy zwracać uwagę na to, aby temperatura 
podłoża i otoczenia nie spadała poniżej 15°C. Podwyższona 
temperatura przyspiesza utwardzanie powłoki. 

Krycia wierzchnie tym samym lub lakierami typu 2K Acryl 

w razie schnięcia powyżej 24 godz. konieczne jest 
międzyszlifowanie 

Wydajność 
praktyczna 

6 - 7 m2/kg dla grubości powłoki suchej 40 μm 
5 - 6 m2/kg dla grubości powłoki suchej 70 μm 
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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 

Pojemniki kolory typu DB 12 kg netto 

system mieszania PMI 5 kg i 20 kg netto 

 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 utwardzacz dobrze wmieszać 
 mieszaninę lakieru z utwardzaczem odstawić przed użyciem na 10 - 15 min. 

do wstępnego wiązania 


