
 

 

 

 

 

 

 

 

Обща характеристика:                      Zinc Alu Грунд за поцинковани повърхности,      
                            

 

400 ml са достатъчни, за да покрият приблизително 1.5 m² 

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

Без прах: след приблизително 15 минути 

На допир: след приблизително 60 минути 

Напълно сух: след приблизително 12 часа
Времето за съхнене зависи от температурата, влажността на въздуха и дебелината 
на нанесения слой. 

          60%) 

 Опаковка: аерозол, максимално съдържание 400 ml 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Употреба:                                                Авторепаратура/ Грундиране/ Боядисване 

Артикулен номер:                                26722 

 

 Основа биндер: Epoxyester 
 Цвят: сребрист металик, сходен с цвета на поцинкована повърхност
 Мирис: химично съединение 
 Гланц: сатен мат, не може да се определи като металик 
 Покривност: в зависимост от вида и цвета на повърхността: 

 
Физични и химични характеристики: 

които са били повредени при обработка, 
транспортиране, шлайфане и т.н. и които трябва да 
се поправят, като се запази цвета.  
Осигурява отлична защита срещу корозия на 
повърхности от голо желязо и метални повърхности.
 Подходящ за нанасяне върху ограничени 
алуминиеви повърхности. За по- големи 
повърхности от метал използвайте Zinc Spray.
 

Свойства и качества:                                      
  Защита срещу ръжда                                                             
  Устойчив на температура до 300°C                                     
  Устойчив на температурни амплитуди                                
  Добро разнасяне                                                                     
  Може да се нанася акрилна, нитро или синтетична боя

 Температурна устойчивост: до 300°C 

 Съхранение: 10 години про правилно съхранение (=10°-25°C, макс. относителна 
влажн  ост 

 СПРЕЙ ЦИНК-АЛУМИНИЙ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опазване на околната среда и етикиране:   

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:  Zinc  Alu е 100% без съдържание на тежки метали. 
Капачката и опаковакта 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. 
 

 Повърхността трябва да е почистена от ръжда, мазнини и прах и добре подсушена. 

 Разклатете добре кутията за 2 минути. 

 Изпробвайте боята на невидимо място. 

 Нанесете няколко ръце. 
 Нанасяйте от приблизително 25 см разстояние. 

  Zinc Alu Може да се пребоядисва с Zinc Alu. Върху Zin Alu може да се нанася боя.  

Инструкции за ползване:                                                         

 

Преди употреба прочетете внимателно  и спазвайте указанията 
на етикета. 
Нанасяне:
 




