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Műszaki adatok:  
 

Bázis Alumínium-cink és epoxi-észter vegyület 

Állag Folyékony 

Kötési rendszer Fizikai száradás 

Kötési sebesség* Teljes kötés és festhetőség 24 óra után 

Száradási idő (23°, 50% RH) Porszáraz 10-15 perc, tapadásmentes 20-30 perc 

Teljes szárazanyag tartalom Kb. 24% 

Illékony szerves vegyületek (VOC) Kb. 76% 

Sűrűség Kb. 0,85 g/ml 

Hőállóság** -30°C - + 250°C 

Alkalmazási hőmérséklet +5°C - + 30°C 

Kiadósság Kb. 1,5 m2 

 * ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően 
 ** Teljes kötést követő állapotában 

 
Termék leírása: 
Az Alu-Cink spray egy magas minőségű alumínium-
cink bevonat aeroszol kiszerelésben. 
 
Jellemzők: 
- Fényes bevonatot biztosít 
- Jól ellenál mechanikus sérülésnek, dörzsölésnek 

és maródásnak 

- Gazdaságos, hatékony, megbízható 

- Alkalmas ponthegesztéshez 

- Jó elektormos vezető 

- Alkalmas közvetlenül a rozsdára 

 

Alkalmazások: 
- Galvanizáló hatásának köszönhetően megvédi a 

cink, kezeletlen vas és acél felületeket a 
korróziótól 

- A katódos hatásnak köszönhetően rendkívül 
gazdaságos és hatékony 

- Alkalmas karosszéria, ereszcsatornák, hegesztési 
kötések valamint ponthegesztés bevonására 

 
Csomagolás: 
Szín: alu ezüst 
Kiszerelés: 400 ml aeroszol 
 
Eltarthatóság és tárolás: 
Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között 
bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a 
gyártást követő 3 éven belül. 
 

Alapfelületek: 
Fémek, sérült fém felületek. Az alapfelület legyen 
szilárd, tiszta, száraz, portól és zsírtól mentes. 
Használat előtt távolítsa el a rozsdát. 
Minden alapfelület esetén javasoljuk előzetes 
összeférhetőségi próba elvégzését. 
 
Alkalmazás: 
Alkalmazás előtt tisztítsa meg a felületet, távolítsa el a 
laza részeket, festékmaradványokat. Használat előtt 
alaposan rázza fel a flakont. Hordja fel a felületre kb. 
20 cm távolságból, mindig 2 rétegben. A második 
réteg felhordása előtt várjon legalább 2 órát. 
Átfesthető 24 óra múlva. 
 

Munkavédelmi javaslat: 
Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. Szembe kerülés 
esetén azonnal öblítse ki bő vízzel.  
 
Megjegyzés: 
Használat után fejjel lefelé tartva tartsa nyomva a 
szórófejet legalább 3 másodpercen keresztül, amíg 
csak hajtógáz távozik, ezzel megelőzve a szelep 
beszáradását. 
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