
 
 

                 
 
 

    
zinzinzinzinekekekek    veveveve    sprejsprejsprejsprejiiii    lesklýlesklýlesklýlesklý    

    
� rychleschnoucí antikorozní rychleschnoucí antikorozní rychleschnoucí antikorozní rychleschnoucí antikorozní ochranaochranaochranaochrana    
� ošetření všech povrchů ošetření všech povrchů ošetření všech povrchů ošetření všech povrchů vyžadujívyžadujívyžadujívyžadujícíchcíchcíchcích    nadprůměrnounadprůměrnounadprůměrnounadprůměrnou    odolnost vůči koroziodolnost vůči koroziodolnost vůči koroziodolnost vůči korozi    
� přilne na všechny druhy kovůpřilne na všechny druhy kovůpřilne na všechny druhy kovůpřilne na všechny druhy kovů    
� lze přelakovatlze přelakovatlze přelakovatlze přelakovat    
� vhodný pro vyspárování prohlubní, rýh, svárů a stop po vhodný pro vyspárování prohlubní, rýh, svárů a stop po vhodný pro vyspárování prohlubní, rýh, svárů a stop po vhodný pro vyspárování prohlubní, rýh, svárů a stop po opotřebení opotřebení opotřebení opotřebení     
    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ZINEKSPREJZINEKSPREJZINEKSPREJZINEKSPREJ----LLLL    je zinkový opravný sprej, rychleschnoucí ochranná vrstva s vysokým leskem ze 
zinkového prachu s výbornou odolností vodě, otěru, solným roztokům. 
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ZINEKSPREJZINEKSPREJZINEKSPREJZINEKSPREJ----LLLL    rychle schnoucí ochranná vrstva, která chrání železné kovy před oxidací. Vyznačuje 
se též vysokým leskem, v ohni pozinkovaném, kovovém provedení. Velmi vhodný na sváry a 
pozinkované povrchy. Vhodný pro vyspravování rýh, prohlubní, svárů a stop po opotřebení na 
hliníku a jiných kovech. 
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ZINEKSPRZINEKSPRZINEKSPRZINEKSPREJEJEJEJ----LLLL dobře protřepejte až uslyšíte pohyb míchacích kuliček. Aplikujte ze vzdálenosti cca 
20 - 25 cm na suchý podklad, bez prachu, mastnot a rzi. Nezpracovávejte při teplotě pod +10°C a 
přes 80% relativní vlhkosti vzduchu. Kovové plochy nesmí být teplejší více jak +30°C. Po zaschnutí 
lze přelakovat krycími barvami. 
    
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:     Vzhled:   aerosol 
                    Zápach:  charakteristický 
     Samozápalnost:  není samozápalný 
     Mez výbušnosti:  1 – 13% 
     Hustota:  0,711 g/cm3 při 20°C 
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: 600ml sprej (obj. č. 148001)    

    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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