
 

 

 
HENEKOTE Einschicht 
 
 
OPIS WYROBU 
Epoksydowa, antykorozyjna farba jednowarstwowa typu 2K o dużej odporności, na 
stali, aluminium i ocynk; jest odporna na wodę i chemikalia, łączy w sobie 
właściwości powłok podkładowych i wierzchnich. 
Na podstawie ekspertyzy nr 27.003 Austriackiego Instytutu Lakieru wyrób jest zgodny 
z normą ÖNORM EN ISO 12944-1 i nie podlega rozporządzeniu o rozcieńczalnikach 
z roku 1995. 
 
ZASTOSOWANIE 

- obiekty poddawane dużym obciążeniom mechanicznym: firmy chemiczne  
i przemysłowe, stacje mocy i podziemne wyrobiska zakładów górniczych, 
rafinerie, konstrukcje stalowe, mosty, rurociągi i tym podobne 

-   wysokowartościowa powłoka antykorozyjna przy przestrzeganiu zaleceń normy 
ISO 12944-1 

 

DANE TECHNICZNE 

Skład żywica epoksydowa z bezołowiowymi i bezchromianowymi 
pigmentami 

Oferowana lepkość mieszanina: 65±5” DIN 53211 6 mm 20°C 

Gęstość 1,38 - 1,68 g/cm3 zależnie od koloru;  
mieszanina: 1,33 - 1,46 g/cm3 

Zawartość 
składników nielotnych 

48 - 54% objętościowych zależnie od koloru;  
mieszanina: 49 - 53%  

70 - 73% wagowych zależnie od koloru 

Wydajność 
teoretyczna 

4,0 - 4,6 m2/kg dla grubości powłoki suchej 80 μm zależnie od 
koloru 

 
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża 
Dobrze oczyścić i odtłuścić. Rdzę należy usunąć mechanicznie. Minimalne 
wymagania zgodnie z normą EN ISO 12944 część 4 to ręczne oczyszczanie St 2 lub 
obróbka do stopnia Sa 2½. 
 
Technologia 

Technika nanoszenia malowanie lub natrysk 

Technika natrysku ciśnienie rozmiar dyszy lepkość natrysku 
DIN 53 211 20°C 

Pistolet kubełkowy 3 - 5 bar 1,7 - 2,2 mm 40 - 50” 4 mm 
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Airmix/airless 120 - 150 bar 0,33 - 0,38 mm 40 - 50“ 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. 

Utwardzacz HENEKOTE HÄRTER Zusatz 

Stosunek 
składników 

5 : 1 wagowo 

Czas wiązania 24 godziny 

Rozcieńczenie HENEKOTE Verdünnung: dodatek 0 - 10% zależnie od 
urządzenia natryskowego 

Czas schnięcia pyłosuche po 2 godz. 

dotykalne po 8 godz. 

do kolejnego krycia po 24 godz. 

spolimeryzowane po 7 dniach (w warunkach normalnych) 

Wydajność 
praktyczna 

3,2 - 3,7 m2/kg dla grubości powłoki suchej 80 μm 

Krycie tym samym lub innymi powłokami typu 2K 

Przepisy VOC 
(LZO) 

Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/j): 500 g/l (2010) 
Ten produkt zawiera maks. 481 g/l VOC (LZO) 

 

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

Pojemniki 15 kg, 25 kg 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 dobrze przemieszać w czystym naczyniu; żeby usunąć powstałe przy 
mieszaniu pęcherzyki. W celu usunięcia tych pęcherzyków należy odstawić 
mieszaninę na 10 do 20 min. przed lakierowaniem 

 nie pracować w temperaturze podłoża i otoczenia poniżej 15°C 
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