
Zink- Alu Spray D-1/0211

ochranný zinkový nástřik 

Informace o přípravku
    Popis přípravku

Účel použití přípravku: Velmi kvalitní nástřik na bázi práškového zinku pro následnou ochra-

nu ocelových a železných dílců, a k vylepšování žárově pozinkova-

ných délců dle normy DIN EN ISO 1461.

Podklady: podklady ze železa nebo oceli

Předchozí úprava:

Vlastnosti:
     mickými i mechanickými vlivy

     dle normy FDIN ISO EN 1461

Barevný odstín: aluminiově stříbrný

Zpracování:             tlak            tryska  počet prac. chodů

nástřikem ze sprejové dózy             2 – 3

Tloušťka suché vrstvy: 30 – 40 µm 

Odvětrání: 2 – 3 min. 

Sušení:     nechytá prach            lze uchopit                 lze přelakovat

    za cca 15 min.     za cca 1 hod.             za 24 hod.

Skladování: v dobře uzavřené nádobě, v chladu a suchu lze skladovat až 2 roky

Těkavé organické látky (VOC): B / e 

Maxim.prahová hodnota: 840 g / litr Skut.obsah v tomto produktu: 650 g / litr

Pokyny pro zpracování:
Dózu protřepat a provést zkušební odstřik. Zpracovávat při teplotě nad +10°C a jen do 80% relat. vlh-

kosti vzduchu. Nástřik ze vzdálenosti 15 – 20 cm, ve 2 – 3 pracovních chodech, s mezičasem 2-3 min. 

na odvětrání. 

K vylepšení žárově pozinkovaných míst je nutno nastříkat tolik vrstev, až bude celková síla vrstvy vyšší

o 30 µm než místní síla zinku. 

Po skončení nástřiku dózu obrátit a trysku odstříknout, aby nezaschla.

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomosti současnému stavu techniky

i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce:             Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
                                                 tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9

Podklad očistit přípravkem Mipa Silikonentferner. 

§ vysoký obsah zinku zaručuje ochranu protikorozní i před che-

§ odolný proti vysoké teplotě až do 300° C

§ vhodný k vylepšování 

§ speciálně vhodný pro bodové svařování

§ rychle schne
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