
 

УПОТРЕБА ОГРАНИЧЕНИЯ
  Да  не  се  нанася  при  температури  под  5oC 

или над 35oC 

 Да не се нанася при влажност на въздуха над
 80% 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Нанася се върху сухи, чисти повърхности, 
без частици, пречещи на адхезията. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАНАСЯНЕ                        ПОЧИСТВАНЕ

ОПАКОВКИ СЪХРАНЕНИЕ
 750мл
   330мл 

КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА

Специален  антиоксидантен  грунд  с  високо 
съдържание на цинк (студено поцинковане), идеален
 за изделия от желязо, които имат най-голяма нужда
 от  защита  срещу  силни  корозивни  агенти.  Има 
много  добра  адхезия  към  метални  повърхности, 
съхне бързо и не протича.

• Специална антиоксидантна защита за 
метални повърхности
• Високо съдържание на чист цинк
• Защитава метала от ръжда
• Съхне бързо и не протича

ГРУНД-БОЯ SUPERZINC

Идеалek за повърхности от: 
•  Метал 

Цвят: Сив 
Вискозитет: 5000 - 7000 mPas при 23oC 
Плътност: 2.00  0,05 гр/см3  
Съхнене: 30-60 минути 
Следващ слой (*): 8-10 часа 
Разход: 14-16м2/л. на слой
Разреждане: 5-10% с нитро разредител
*Точното време зависи от температурата и относителната влажност, преобладаващи повреме на 
нанасяне и съхнене.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА                   НАНАСЯНЕ 

  За  да  се  регулира  вискозитета,  може да  се 
разреди с нитро резредител 5%. 

  Нанесете SUPERZINC на  два слоя. 

 Добрият резултат зависи от подходящата 
подготовка на повърхността и правилното 
нанасяне на материала.  
• Обезмаслете металната повърхност с разредител.

• Обезмаслете металната повърхност с разредител.

 Валяк 
 Четка  
 Бояджийски пистолет

Докато  работите,  дръжте  инструментите  в 
контейнера  или  в  кутията  за  боя.  Отцедете 
добре  боята  от  инструментите  в кутията и 
ги почистете с бял спирт.
 

Съхранявайте в при температури от 5 oC до 40 oC. Ако не използвате 
цялото количество, затворете внимателнокапака за следваща употреба.

Продукт от Категория A/и (на конвенционална основа) "Еднокомпонентни продукти за 
покрития" на Европейска Директива 2004/42 / EC. Лимитни ЛОС стойности: 500 гр./л. 
Максималното съдържание на ЛОС на този продукт - готов за употреба - е 499 гр./л. 


