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Fİ TERMÉK JELLEMZ İK 
Két komponenső alapozó, cink porral és etil szilikáttal, 
amely kikeményedése a levegı nedvességtartalma által 
valósul meg. A bevonat mőszaki tulajdonságai -40°C és 
+400°C között nem változnak. Kiemelkedıen ellenálló 
különbözı vegyi anyagokkal, oldószerekkel, sós és édes 
vízzel, és a korrózióval szemben.  
 
ALKALMAZÁS 
A ZINC 2 K-s korróziógátló alapozó vasra, acélra, 
hajókon, kikötıkben, üzemanyag tartályoknál, 
elektromos távvezeték oszlopoknál, vízalatti felületeknél, 
ipari berendezéseknél alkalmazható.  
Matt, szürke, enyhén csillám bevonatot alkot. A cink az 
acél felülettel kapcsolatba kerülve, mint anód funkcionál, 
ezáltal egy hatékonyabb korrózió elleni védelmet képez. 
 
FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK 
Felhordható levegıs és „airless” rendszerrel. A bevonat 
alkalmazható 0-tól egészen 50°C hımérsékletig, és egész 
95%-os levegı páratartalom mellett is. Az alapozó csak 
szemcseszórt felületre hordható fel. Minimum SA 2,5 
felület elıkészítésre van szükség (SSPC-SP-10), abban  
az esetben ha a bevonatnak késıbb víz alatti kell 
funkcionálnia SA 3 – as (SSPC-SP5) elıkészítésre van 
szükség.  
 

TÁROLÁS  
Bontatlan eredeti csomagolásban 24 hónapig tárolható. 
 
MŐSZAKI ADATOK 
 
Kód Alkalmazott 

metódus 
érték Referencia  

szabvány 
P/CL090 Sőrőség (kg/l) 6.887 -7.168 UNI EN ISO 

2811-1:2003 
P/CL120 Nem illó anyag 

(w/w)(%) 3h at 
105°C 

100.0 – 
100.0 

UNI EN ISO 
3251 

P/CL125 Nem illó anyag 
tartalom (V/V)(%) 

100.0 – 
100.0 

 

 Nem illó anyag 
tartalom bekevert 
Nedves/száraz 
film 

64 +- 2%  

P/CL210 Víz tartalom 0.0 – 0.0  
P/CS010 Száraz film 

vastagság (mikr.) 
60 - 140 UNI ISO 

2178 

 
 
 
FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK 
 
Kód Alkalmazott 

metódus 
érték Alkalm

azott 
szab-
vány 

 75µm filmréteg 
elméleti kiadósság 
(m²/kg) (bekevert) 

2,8-3,2  

 V.O.C. Elméleti 
emisszió (gr/l) 
(bekevert) 

550 alatt  

 
Az alkalmazáshoz a komponenseket a következı 
arányok szerint kell összekeverni: 
 
A+B tömeg/tömeg (W/W) 
Egység Kód Leírás 
100 50817 PROTECTINVER 

ZINC „A”  
50.0 50816 PROTECTINVER 

ZINC BINDER 
5 92445 Diluente per 

PROTECTINVER 
ZINC 

 
MŐSZAKI TULAJDONSÁGOK ÉS 
ELLENÁLLÓSÁGI TESZTEK 
 
Por száraz 5-10 perc 
Érintés száraz 10-15 perc 
Átszáradás R.H. 75% 16 óra +- 2% 
 

MEGJEGYZÉSEK 
A mőszaki adatlap megbízható metódusok és gyakorlati 
tapasztalaton alapszik, de nem tekinthetı minden 
tulajdonságot a legalaposabban részletezınek és 
teljesnek. A mőszaki adatlapon szereplı információk az 
adatlap kiadásának idıpontjában érvényesek, a 
felhasználó felelıssége, hogy mindig a legújabb mőszaki 
adatlapot használja, amit a gyártó, forgalmazó a 
felhasználónak a vásárláskor megküld.  
A felhasználó felelıssége, hogy betartsa a biztonsági és 
egészségügyi elıírásokat, és ellenırizze minden 
alkalommal a termék megfelelı felhasználását. 
Tájékozódjon a termék tulajdonságairól és a felhasználás 
megfelelı módjáról, és betartsa azokat. 
A gyártó nem vállal magára semmi kötelezettséget és 
felelısséget az anyag nem megfelelı használata miatt, és 
mind azon sérülések, és esetlegesen kialakuló kár miatt 
amelyek a disztribúció után keletkeztek.  


