
 

 

 

 

 

 

Боядисване

Артикулен номер:                                26711 

 

Употреба:                                                Авторепаратура/ Антикорозионна добавка/ 

 

Общи характеристики:                 Студено поцинковане срещу корозия. Осигурява
защита срещу ръжда на всички повърхности от 
желязо например коли, въздушни системи, 
порти, метални тръби, огради и т.н. Особено 
подходящ за защита на метали изложени на 
корозия. 
За максимално доближаване до цвета при 
поправка на на поцинковани повърхности 
използвайте Zinc Alu спрей. 

Качество и свойства:                                      
 Висококачествено цинково покритие с над 90% 

 

мат, 5 гланц единици 

 Покривност: В зависимост от цвета на повърхността: 

Без прах: след приблизително 10 минути 

На допир: след приблизително 20 минути 

Нанасяне на следваш слой: след 24 часа 

Устойчив на температура: след 8-12 часа 

Времето за съхнене зависи от температурата, влажността на въздуха и дебелината 
на нанесения слой. 

 Устойчив на температура: до 600°C  

400 ml покриват приблизително 1.0 - 1.5 m² 

  Време за съхнене (при 20°C, 50% относителна влажност на въздуха): 

 Физични и химични характеристики:
    Биндер: Epoxyester 
 Цвят: цинк 
 Мирис: химично съединение 
 Гланц (при ъгъл на измерване 60° според DIN 67530): 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

      

съдържание на цинк в сухия слой
 Катодна защита от корозия на всички голи метали     
 Невероятно устойчив дори в агресивно корозионни 

среди 

 Устойчив на температури до 600°C    
 Особено подходящ за нанасяне върху "шевове"   
 Идеален за нанасяне върху всички метали, изложени  

   на ръжда

 ЦИНК СПРЕЙ



 

 

 

 

 

 

 

 

 Опаковка: аерозол, максимално количество 400 ml  

Инструкции за ползване:                                                          

 Повърхността трябва да е чиста и обезмаслена.
 Zinc Грунд притежава гъста консистенция и трябва да се разклати за около 2 минути  

след като топчето започне да се удря в стените. В противен случай дюзата може да се

 Съхранение:  10  години  при  правилно  съхранение  (=10°-25°C,  макс. 
относителна  влажност 60%)

Опазване на околната среда и етикиране:   

                                                                                   

Опазване на околната среда: Zinc Spray е 100% без съдържание на тежки метали.
Капачката и опаковката са направени от рециклируеми материали.
Изхвърляне: Само напълно празни опаковки могат да се изхвърлят в контейнери за
смет или за рециклиране. Неизпразнени опаковки да се третират като "специален 
отпадък".
Маркировка/Етикиране: Всики продукти са в съответствие с постановленията в
Директива1999/45/EG. Всички аерозоли отговарят на TRGS 200 и TRG 300, както и на
Директива 75/324/EWG относно аерозолите в съответната валидна версия.
 

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте указаниятана етикета!  

Нанасяне 

 

Подготовка на повърхността: 

 задръсти.   Боядисване: 

 Разклатете съда енергично за приблизително 2 - 3 минути. 

 Тествайте боята върху невидима повърхност.
 Нанесете няколко слоя. 
 Нанасяйте на разстояние от около 25 - 30 cm. 

 След като слоят изсъхне (приблизително 24 часа), нанесете грунд и боя. 

 Нанасяйте тънки слоеве върху повърхности, които ще са изложени на високи 
температури. При нужда нанесете термоустойчива боя (направете проба)                                               
 Продуктът може да се боядисва със същия. Върху него може да се нанася грунд и 

боя. 


