
 
 

                 
 
 

    
zinzinzinzinekekekek    veveveve    sprejsprejsprejsprejiiii    

    
� rychleschnoucí antikorozivní základ ze zinkového prachurychleschnoucí antikorozivní základ ze zinkového prachurychleschnoucí antikorozivní základ ze zinkového prachurychleschnoucí antikorozivní základ ze zinkového prachu    
� ošetření všech povrchů, ošetření všech povrchů, ošetření všech povrchů, ošetření všech povrchů, které vyžadují nadprůměrnoukteré vyžadují nadprůměrnoukteré vyžadují nadprůměrnoukteré vyžadují nadprůměrnou    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    
� dobrdobrdobrdobrá elektrická vodivostá elektrická vodivostá elektrická vodivostá elektrická vodivost    
� jako barvjako barvjako barvjako barva a a a vhodvhodvhodvhodný ný ný ný při bodovém svařovánípři bodovém svařovánípři bodovém svařovánípři bodovém svařování    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ZINEKSPREJZINEKSPREJZINEKSPREJZINEKSPREJ    je zinkový opravný sprej, rychleschnoucí antikorozivní základ ze zinkového prachu 
s výbornou odolností vodě, otěru, solným roztokům. 
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ZINEKSPREJZINEKSPREJZINEKSPREJZINEKSPREJ    využijete v oblastech činnosti s náročnými požadavky na ochranu proti korozi a 
mechanickou odolnost. Ve strojírenských provozech, kovovýrobě, servisních střediscích. Vhodný při 
opravách kovových povrchů poškozených např. po vrtání, řezání, broušení, sváření, ohýbání. Po 
aplikaci nástřiku vzniká hladká barevná vrstva bez pórů. Na čerstvě pozinkovaných plochách 
dosáhnete při opravách praktické barevné shody. Jako barva je díky elektrické vodivosti vhodný při 
bodovém sváření. Obsah přes 92% pevných částic v suchém filmu. 
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ZINEKSPREJZINEKSPREJZINEKSPREJZINEKSPREJ 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:  Schnutí při 20°C: cca 30 min   nelepí se prach    
                                cca 60 min   pevnost na pohmat    
                                cca 8 - 12 hod  lze přelakovat    
                                cca 24 - 48 hod  vytvrdnutí    
                 Zkouška v solné mlze: > 1000 hod  (DIN 53167 a DIN 50021)    
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: 400ml sprej (obj. č. 129001)    

    
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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