
 

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 EUROGRUND 
 
TERMÉKLEÍRÁS 
Gyorsan száradó, egykomponenses alapozó, mely kitőnıen tapad vasra és acélra.  
 
FELHASZNÁLÁS 
Mőgyanta alapozó vas- és acél aljzatokra. A megfelelı fedılakkal kombinálva olyan bevonati rendszert kapunk, 
mely alkalmas az átlagos és enyhe igénybevételekre. Problémamentesen felhordható egy rétegben 60 – 80 µm 
száraz rétegvastagságban (Airless szórással).   
 
MŐSZAKI ADATOK  
Összetétel Alacsony szárítóolaj tartalmú alkidgyanta, ólom- és kromátmentes 

pigmentek  
Színárnyalat Beige, szürke, vörösbarna (300 kg fölött egyéb színárnyalatok is) 
Szállítási viszkozitás 43” ± 3 DIN 53211 6 mm, 20oC 
Sőrőség 1,42 – 1,46 g/cm3 a színárnyalattól függıen 
Szárazanyag tartalom tömeg 70 - 72 % a színárnyalattól függıen 
Szárazanyag tartalom térfogat 51 – 53 % a színárnyalattól függıen 
Elméleti kiadósság Kb. 11,2 m2/kg, 40 µm száraz film rétegvastagságnál 
Nedvesfilm tényezı: 1,9 – 1,95 a színárnyalattól függıen 
 
FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK 
 
Aljzatel ıkészítés 
Az aljzatot szakszerően kell elıkészíteni (pormentes és száraz legyen), valamint elválasztó anyagoktól (zsír, 
szilikon, reve, hengerlésnyom) mentesnek kell lennie. Az esetlegesen meglévı alapozó rétegek teherbírását 
ellenırizni kell. A rozsdát mechanikusan csiszolással, keféléssel vagy homokszórással kell eltávolítani.                   
Be kell tartani az EN ISO 12944 1-8 részekben megadott irányelveket.  
 
Feldolgozás 

1-2 x HENEDUR Eurogrund A bevonat felépítése 
1-2 x HENEDUR Eurodeck, HENEX Decklack, HENEDUR RS 
Decklack vagy HENEDUR RS-M Decklack fedıfestékek 

Felhordás Szórással, kisebb felületekre ecsettel is.  
Szórásos felhordás 

Szórási nyomás Fúvóka 
Szórási viszkozitás 
DIN 53211 4 mm, 

20oC 
- levegıs/poharas pisztollyal 3 – 5 bar 1,5 – 2,0 mm 25 – 30” 
- Airmix/Airless 120  150 bar 0.23  0.33 mm 120 – 160” 
A szórási nyomás- és fúvóka paraméterek csak irányadóak, melyeket laboratóriumi körülmények között 
mértek, a gyakorlatban a felhasználási céltól és a felhasználótól függıen ettıl eltérı értékek is lehetségesek. 
Gyakorlati kiadósság: 6 – 6,5 m2 / kg 40 µm száraz rétegvastagság esetén 

Ecsettel való felhordáshoz: Hígítatlanul Hígítás 
Szóráshoz: Verdünnung für Henex hígítóval 

(max. 10 %-ban) 
Száradási idı Porszáraz: Kb. 30 perc elteltével 

 Fogható: Kb. 60 perc elteltével 
 Átfesthetı: Kb. 6 óra elteltével 

Átfesthetıség: HENEDUR Eurodeck, HENEDUR Decklack, HENEDUR RS Decklack, 
HENEDUR RS-M Decklack stb. fedıfestékekkel 

 
 
 



 

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. 

Henelit 
Henelit International Kft. • H-8000 • Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 2.  • Telefon 0622/514-510 • Fax 0622/514-514  

MŐSZAKI ADATLAP  www.henelit.hu

 
HENEDUR Eurogrund / 2. oldal 
 
Tárolhatóság Minimum 12 hónap lezárt, eredeti kiszerelésben +10 és 30oC közötti 

tárolási hımérsékleten  
Kiszerelés 35 kg 
 
 
 
16/01637/09.07/smi 


