
 

 

 
HENEX Einschicht 
 
 
OPIS WYROBU 
Grubopowłokowy lakier jednowarstwowy odporny na uderzenia mechaniczne  
i wpływy atmosferyczne z aktywną ochroną antykorozyjną. Szybkie schnięcie, 
jedwabisty połysk oraz stabilne krycie przy natryskiwaniu. HENEX Einschicht jest 
odporny na benzynę i olej napędowy podczas chwilowego kontaktu oraz posiada 
wysoką odporność na promienie UV i warunki pogodowe. Odporność na temperatury 
do 130ºC długookresowo i do 150 ºC krótkookresowo . 
 
ZASTOSOWANIE 
 

 lakier jednowarstwowy do pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych  
i budowlanych, różnego rodzaju samochodów ciężarowych, maszyn 
przemysłowych oraz konstrukcji stalowych. 

 Wysokowartościowa powłoka antykorozyjna na budowle przy przestrzeganiu 
wytycznych ISO 12944-1 
 

 

DANE TECHNICZNE 

Skład modyfikowane półtłuste żywice alkidowe, pigmenty  
i rozcieńczalnik, aktywne pigmenty antykorozyjne 

Kolory RAL, NCS, kolory specjalne i własne 

Stopień połysku jedwabisty połysk 

Gęstość (DIN 51 757) 1,20 - 1,40 kg/l 

 
 
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. 
Należy przestrzegać wytycznych norm EN ISO 12944-część 4. 
 

Uwarstwienie 1 − 3 x HENEX Einschicht (zgodnie z życzeniem) 

Sposób nanoszenia natrysk (sprężone powietrze, Airless/Airmix), 
także przy pomocy urządzeń elektrostatycznych 
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Technika natrysku ciśnienie rozmiar dyszy rozcieńczenie 

Pędzel/wałek - - 0 – 5% 

Powietrze/pistolet 2 - 4 bar 1,3 – 1,5 mm 15 – 20% 

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

Airmix/Airless 120-150 bar 0,28-0,33mm 0 – 5% 
Podane wielkości ciśnienia natrysku i dysz są wielkościami orientacyjnymi, które zostały uzyskane  
w laboratorium. Możliwe są odchylenia od tych wielkości zależne od celu zastosowania i użytkownika. 

Rozcieńczalnik do nanoszenia natryskowego HENEVISK 
Kunstharzverdünnung 

do nanoszenia elektrostatycznego HENEVISK Verdünnung MK 
615 ESTA 

Czas 
schnięcia 

pyłosuche po 50 - 60 min. 

dotykalne  po 3 - 4 godz. 

zdatne do następnego lakierowania po ok. 24 godz. 

Praktyczna 
wydajność 

ok. 3,5 – 4,0 m2/kg przy 80 μm grubości suchej powłoki zależnie  
od koloru 

Przepisy VOC 
(LZO) 

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

 
 

Czas 
składowania 

Minimum 12 miesięcy w zamkniętym oryginalnym pojemniku w 
temperaturze składowania pomiędzy 10 i 30°C 

Pojemnik 13 kg i 30 kg 
 
 

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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