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ZINC AERO 2000 pentru zincare, monocomponent cu conținut
ridicat de pulbere de zinc și liant din rășini.

ZINC AERO 2000

Zincare la rece cu uscare rapidă

CARACTERISTICI:
Acoperire eficientă

Foarte rezistent la medii agresive. Utilizat ca acoperire înaintea lăcuirii.

Capacitate de acoperire

Este recomandat pentru capacitatea sa mare de acoperire în cazul aluminiului,
zincului și aliajelor.
Protecție excelentă, asigurând aderență mare ca support sau impermeabilizare,
rezistență la abraziune și coroziune, duritate si flexibilitate.

Rezistență mecanică

DOMENIU DE APLICARE:
ZINC AERO 2000 este un produs pentru
zincare, monocomponent cu conținut ridicat
de pulbere de zinc și liant din rășini. Este
recomandat pentru capacitatea sa mare de
acoperire în cazul aluminiului, zincului și
aliajelor.

INGREDIENTE ACTIVE:
 Xilen
 Zinc
 Toluen

MOD DE UTILIZARE:
ZINC AERO 2000 se aplică întotdeauna pe
suprafețe decapate, degresate
și uscate.
Se agită cu putere înainte de utilizare și
periodic în timpul aplicării.
Acoperiți uniform suprafața tratată, menținând
recipientul vertical și la o distanță de 20-25cm.
N.B. Pentru a obține o protecție eficientă și de
durată, se recomandă aplicarea a 2 sau 3
straturi fine, în loc de un singur strat, având
grijă să se usuce perfect stratul aplicat
anterior, înainte de a continua cu următorul.
După terminarea aplicării, acționați recipientul
pentru cel puțin două secunde pentru a curăța
duza.

SPECIFICAȚII:
Proprietăți fizico-chimice

Valoare

Formă
Culoare
Miros
Temp. de topire
Temp. de fierbere
Punct de autoaprindere
Densitate (20°C)
Miscibilitate în apă
VOC (%)

Aerosol
Gri metalic
Caracteristic
N/A
81°C
nu
0,703 g/cm3
mică și/sau nemiscibil
50%

COMPATIBILITATE:
Structuri metalice, aluminiu, zinc.

MĂSURI DE PRECAUȚIE:
Pentru mai multe informații, consultați fișa cu
date de securitate.

Toate informațiile conținute în acest document se bazează pe experiența noastră practică și/sau teste de laborator. Datorită varietății condițiilor de
utilizare precum și a factorilor imprevizibili de natură umană, trebuie să testați întotdeauna produsele noastre înainte de utilizarea finală. Este
posibil ca această fișă tehnică să fi fost deja revizuită pe baza legislației, disponibilității ingredientelor individuale sau a informațiilor nou dobândite.
Ultima versiune este singura valabilă si poate fi trimisă la cerere.
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