
 

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelızı adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, mőszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk 
valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik 
személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök mőszakilag jártas szakemberei által történı felhasználása és feldolgozása az Önök felelısségének körébe 
tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezıknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt 
is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történı megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és 
védıintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerően, szigetelten lezárva kell tárolni, és 
gyermekektıl távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek. 
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HENEDUR EURODECK 
 
TERMÉKLEÍRÁS 
Gyorsan száradó, olajálló fedıfesték, mely a HENEDUR Eurogrund korróziógátló alapozóval kombinálva kiváló 
korrózióvédelmet nyújt. 
 
FELHASZNÁLÁS 
Ideális fedıbevonat kül- és beltéri gépekhez és olyan acélszerkezetekhez, mint pl. a csarnokszerkezetek.  
 
MŐSZAKI ADATOK  
Összetétel Alkidgyanta, inert pigmentek és extenderek  
Színárnyalat Különbözı RAL színek 200 kg charge-nagyságtól 
Sőrőség 1,2 – 1,3 g/cm3 
Szárazanyag tartalom tömeg 65 ± 2 % a színárnyalattól függıen 
Szárazanyag tartalom térfogat 52 ± 1 % a színárnyalattól függıen 
Elméleti kiadósság Kb. 10,3 m2/kg, 40 µm száraz film rétegvastagságnál 
Nedvesfilm tényezı: 2,3 
 
FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK 
 
Aljzatel ıkészítés 
Tisztítás és zsírtalanítás, a rozsda mechanikai eltávolítása, esetleg homokfúvással, majd alapozás a HENEDUR 
Eurogrund alapozóval. 
 
Feldolgozás 
Felhordás Szórás sőrített levegıvel vagy Airless/Airmix eljárással 
Hígítás 5 – 10 % Verdünnung für HENEX vagy Verdünnung 73 hígítókkal 
Szórási viszkozitás 25 – 100” DIN 53211 4 mm a mindenkori szóróberendezéstıl függıen 
Harmatpont legalább 3°C-al a leveg ı és aljzathımérséklet alatt 
Száradási idı porszáraz ragadásmentes fogható átszáradt 

 20 – 30 perc 60 – 90 perc 3 óra 24 óra 
Ajánlott rétegvastagság/száraz film 40-60 µm (egy munkafázisban/rétegben lehetséges) 
 
Tárolhatóság Minimum 1 év lezárt, eredeti kiszerelésben +10 és 30oC közötti tárolási 

hımérsékleten  
Kiszerelés 35 kg 
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