
HENSOTHERM® 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

HENSOGRUND 1K AK 
Базиран на разтворител, еднокомпонентен грунд на базата на алкидна смола 

за конструктивни стоманени елементи, обезръждени на ръка или бластирани 
 

 

СУБСТРАТИ / СВОЙСТВА 

 

 
ДАННИ ЗА ПРОДУКТА 

 

HENSOGRUND 1K AK 

Цвят: червено-кафяв, мат | Пакетиране: 6 кг, 13 кг и 25 кг в еднопосочни баки 

Подготовка: Разбъркайте добре преди употреба! 

Разреждане и / или Почистване с HENSOTHERM® V 45 

Срок на годност: 12 месеца в неотворени оригинални баки при стайна температура и сухи условия 
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* DFT = Дебелина на сухия филм 

 
Време за съхнене при 60 µm DFT Околна температура + 20 °C 

 

Прахово съхнене: 

Готово за препокриване: 

Готово за препокриване с HENSOTHERM®: 

след прибл. 20 минути 

след прибл. 4 – 5 часа 

след 24 часа 

Всеки слой трябва да бъде напълно изсъхнал (тестът с нокът е положителен) преди следващото 
нанасяне! 
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HENSOGRUND 1K AK / Референтни стойности (теоритични стойности без загуби) 

Специфично тегло (г/мл 

1.37 

Коефициент на покритие 

(м²/кг) 4.6 

Твърдо вещество 

(%) 57 

Разходна норма (кг/м²) 

0.220 

Дебелина на мокрия филм 

(μm) 140 

Дебелина на сухия филм 

(μm) 80 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Препоръка при температура от прибл. + 20 °C 

  
       Безвъздушно 

 

 

  
Валяк / Четка 

Размер на дюзата (инч) 0.013 - 

Оперативно налягане (бар) 150 – 250 - 

DFT* за слой (μm) 80 60 – 80 

Разреждане (%) 3 – 5 0 

 

VOC прибл. 370 гр/л 

Без цинков фосфат 

Добро проникване върху стоманени повърхности, обезръждени на ръка 

Субстрати: Стомана (Sa 2 ½, St 2), чугун (Sa 2 ½) 



Страница 2 Технически характеристики HENSOGRUND 1K AK 
 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

  Подготовка на повърхността  

 
 

 
 

 

  
 

 
СИСТЕМИ ПОКРИТИЯ 

 
 

Продукти 
 

Грунд HENSOGRUND 1K AK 

Огнезщитно покритие 
HENSOTHERM® 410 KS, HENSOTHERM® 421 KS, HENSOTHERM® 310 KS, 

HENSOTHERM® 320 KS 

Връхни покрития 

Зависи от системата 

HENSOTOP SB, HENSOTOP WB, HENSOTOP 2K PU 

(в RAL, DB, NCS налични цветови нюанси или в индивидуални цветови нюанси) 

 
 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

 
 

Предоставената тук информация отразява текущото състояние на нашите технически тестове и опит с използването на този продукт.  Въпреки това, купувачът/потребителят не се освобождава от задължението си, 

на своя собствена отговорност, да провери надлежно нашите материали за тяхната пригодност за предвидената употреба въз основа на съответните условия на обекта. Правни искове за щети, произтичащи от 

използването на този продукт за цели, различни от или по начин, който се различава  от описанието, съдържащо се тук, без нашето предварително писмено одобрение са изключени и не могат да бъдат предявени 

срещу нас. В светлината на обстоятелството, че ние нямаме влияние върху условията на обекта и различни фактори, които биха могли да повлияят на работата и използването на нашия продукт, гаранция за 

резултати или отговорност, независимо от законовите основания, не може да бъде извлечена от тази информация или от предоставе ната устна консултация от някой от нашите служители, освен ако може да бъдем 

обвинени в умисъл или груба небрежност. Нашите Общи условия се прилагат за всички други цели (www.rudolf -hensel.de/gtc). Най-новата версия на нашия лист с технически характеристики е валидна и може да 

бъде поискана от Rudolf Hensel GmbH или изтеглена от www.rudolf-hensel.de. © Rudolf Hensel GmbH 04/22 

 
 
 
 

RUDOLF HENSEL GMBH 
Lack- und Farbenfabrik 

 
 

Lauenburger Landstraße 11 Tel. +49 40 72 10 62-10 E-Mail: contact@rudolf-hensel.de 

21039 Börnsen | Germany Fax +49 40 72 10 62-52 Internet: www.rudolf-hensel.de 

 

Преди препокриване с HENSOTHERM® 

Преди нанасянето на огнезащитното покритие HENSOTHERM® всички увреждащи връзката вещества трябва 

да бъдат напълно отстранени. Всички увреждащи връзката вещества трябва да бъдат отстранени напълно чрез 

струйно бластиране в случай на по-късна употреба на открито или в зони с повишена относителна влажност; 

регулиране на дебелината на сухия филм, ако е необходимо. 

Забележка: За дебелини на сухия филм (DFT) > 100 µm (макс. 160 µm) и ниски температури, времето за съхнене 

може да бъде надвишено до минимум 7 дни (!) преди нанасяне на нов слой с HENSOTHERM®. 

 

Относителна влажност max. 80 % 

 

Стоманени и чугунени повърхности 

■ Бластиране до ниво на подготовка на повърхността Sa 2,5 съгласно DIN EN ISO 12944-4, средна 

грапавост на повърхността (G) съгласно DIN EN ISO 8503-1 
■ Ако пясъкоструенето не е възможно, трябва да има механична подготовка St 3, метално светла, грапавост на 

повърхността 
■ Отстранете всички увреждащи връзката вещества, като с напр. почистване, измиване 

■ Ръчно отстраняване на ръжда от ръждясали повърхности, напр. с телена четка или подготвени 

машинно (минимално изискване PSt 2 / St 2) или бластиране 
■ Степента на покритие не отчита коефициента на корекция за грапави повърхности съгласно ISO 19840 

Температури на въздуха и повърхността: Температурата на стоманената повърхност и 

температурата на околната среда трябва да остават между + 15 °C до + 25 °C по време на 

процедурата за нанасяне на покритие. Не под + 10 °C или над + 30 °C! По време на нанасяне 

температурата на повърхността на покритата част трябва да бъде поне + 5 °C над точката на 
оросяване на околната температура! 

 
Използвайте HENSOTHERM® 1K AK в съответствие с всички приложими местни и национални 

разпоредби. Giscode: BS 60 

Тел: 02/945 5199; 0877/616 479 
office@sstroy.eu                                                                                                                                                       
www.sstroy.eu 
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