Technický list

ZINKOVÝ SPREJ, šedý 400 ml

B7045

Zinkový nástřik nejvyšší kvality s obsahem více než 92% Zn v suchém
filmu, a s čistotou použitého Zn 99%
Rozsah
použití:

Zinkový ochranný nástřik šedé barvy s vysokým obsahem zinkových částic
pro antikorozní ochranu kovů a pro plnohodnotnou opravu poškozeného
žárového a galvanického pozinkování po svařování, broušení, vrtání nebo
jiném obrábění.
____________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Nanáší se nástřikem z cca. 25 cm na očištěný a odmaštěný povrch, zejména
u oprav po žárovém a galvanickém zinkování. Před aplikací je nezbytné
důkladné promíchání obsahu spreje. Sprejovou dózu protřepáváme tak
dlouho, aby se míchací kuličky uvnitř spreje znatelně pohybovaly min. 30
sekund. Po aplikaci nechat zcela zaschnout.
____________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Ochranná vrstva ze zinkových destiček o čistotě > 99% a obsahu více než
92% Zn v suchém filmu. Vynikající ochrana proti korozi. Opravy
poškozeného zinkování. Schopen vytvořit povlak poskytující antikorozní
ochranu srovnatelnou s žárovým zinkováním dle EN ISO 1461 nebo
galvanickým zinkováním.


dlouhodobá ochrana před korozí ve všech oblastech průmyslového a dílenského
použití opravy odstraněného galvanického a žárového pozinkování

rychleschnoucí po aplikaci - šetřící čas

vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin

po zaschnutí nehořlavý a žáruvzdorný do cca. 500 oC

elektricky vodivý pro bodové odporové svařování

odolný mnoha agresivním látkám a prostředím

vysoká vydatnost při aplikaci (dle nanesené vrstvy)

samočistící ventil, vyprázdnění obsahu bezezbytku
___________________________________________________________________________







Použití:

výborná antikorozní ochrana nechráněných kovových dílů
pro lodě, auta, stožáry, střechy, nádrže a cisterny aj.
opravy žárově a galvanicky zinkovaných dílů a konstrukcí
oprava po obrábění a svařování
povrchová úprava a sjednocení vzhledu součástí a dílů
jako základní nátěr před dalším lakováním (ověřte snášenlivost s použitým typem
nátěru nebo laku)
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních
listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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