
 

HENSOTHERM® 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

HENSOGRUND 2K PU 
Двукомпонентен грунд на основата на разтворител на основата на полиуретанова смола 

за системи за противопожарно покритие HENSOTHERM® върху алуминиеви елементи и 

неръждаема стомана 

            Употреба 
HENSOGRUND 2K PU е грунд за огнезащитни покрития HENSOTHERM® на базата на разтворители и на водна основа върху 

алуминиеви елементи и неръждаема стомана. 

 

Свойства 
HENSOGRUND 2K PU е двукомпонентен грунд на основата на полиуретанови смоли. 

 

Приложение 
• Условия за нанасяне: отн. влажност > 80 %, температура < + 5 °C 

• Обърнете внимание на точката на оросяване 

• Повърхността трябва да се почисти, за да се отстрани замърсяването и да се осигури адхезия  

• Повърхностите трябва да бъдат грапави чрез стъклено струене или абразивна кърпа Scotch-Brite™ 

• Обърнете внимание на грапавостта на повърхността! 

• Подготовката на повърхността трябва да се извърши в съответствие с добрите практики за боядисване – DIN EN ISO 

12944-4 

• Нанасяне с четка, валяк (валяк с къс косъм) или спрей 

• Размер на дюзата (инч): 0.011" – 0.015" 

• Съотношение на смесване: 9 тегловни единици HENSOGRUND 2KPU-основа: 1 тегловна единица HENSOGRUND 2K PU-втвърдител 

• Плътност на сместа: 1,55 ± 0,1 гр/мл 

• Използваемост 3 часа (+ 20 °C) 

• Основата и втвърдителят трябва да се смесят старателно с електрическа бъркалка 

• На закрито/на открито: 60 µm сухо = 125 µm мокро = 180 гр/м² 

• При по-силно изветряне напр. влажност: 2 x 60 µm сух 
• Разредител: HENSOTHERM® V 84, макс. 5% 

• Почистване на работни инструменти с HENSOTHERM® V 84 

 
Коефициентите на покритие не отчитат коефициента на корекция за грапави повърхности съгласно ISO 19840. 

 
 

Време за съхнене / интервал на нанасяне на друг слой 
Времето за съхнене и интервалът на нанасяне на друг слой зависят от температурата и относителната влажност. Времето за 

съхнене и интервалът на следващото нанасяне се отнасят за 60 µm дебелина на сухия филм, температура от + 20 °C и 

относителна влажност от 60 %: 

• Прахово съхнене след прибл. 45 минути 
• Интервал на следващо нанасяне с огнезащитни покрития HENSOTHERM®, на водна основа или на база разтворител, мин. 12 часа и макс. 

48 часа. В случай на превишаване на максималния интервал на нанасяне на следващоти покритие от 48 часа, моля, свържете се с нашата 
техническа поддръжка по телефона +49 40 72 10 62-48. 

 

Безопасност при работа 
Използвайте HENSOGRUND 2K PU в съответствие с всички приложими местни и национални разпоредби. 
Giscode: BS60 

 

Околна среда, здраве и безопасност 

Тъй като разпоредбите често се преразглеждат, моля, поискайте действителния информационен лист за безопасност, 

преди да използвате този продукт. 

 
 

Пакетиране 
9 кг база + 1 кг втвърдител в еднопосочни баки 

 
Съхранение 
Срок на годност: 12 месеца в неотворени опаковки. Да се съхранява при сухи условия при стайна температура. 
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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 обстоятел ството, 
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 предоставената 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. 
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RUDOLF HENSEL GMBH 
Lack- und Farbenfabrik 

 
 

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

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

 

Внимание: От съображения за безопасност при работа ви 

препоръчваме да преминете обучение за безопасна 

употреба на продукти с диизоцианати. От 24 август 2023 

г. сте длъжни! 

Предлага се онлайн обучение, напр. на следния уебсайт: 

www.safeusediisocyanates.eu 

 

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