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Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt I denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt I god tro. 
På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os 
ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer. 
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Tekniske data: 

Basis Blanding af zinkforbindelse og epoksyester 

konsistens Væske 

Hærdning Fysisk tørring 

Hærdningshastighed * Hærdet og malbar efter 24 timer 

Totalt andet fast indhold 46 % 

Volatile Organic Compounds (VOC) Ca. 54 % 

Tørretid (23°C and 50% R.H.) Støvtør efter 10-15 min, klæbefri 20-30 min 

Temperatur resistens** -30 °C → 350 °C 

Underlagets temperatur 5 °C → 35 °C 

ydelse Ca. 1.5 m² 

(*) Disse værdier kan variere afhængig af miljøfaktorer som temperatur, fugtighed og typen af underlag. (**) Informationen gælder for det 
fuldhærdede produkt. 

 
Produktbeskrivelse: 
Zinc spray er en zinkspray af høj kvalitet med en spraybar 
zinkforbindelse (98% zink) 
 
Egenskaber: 

• Modstandsdygtig overfor mekaniske stød, friktion og 
erodering 

• Økonomisk i brug, effektivt og pålideligt 

• Velegnet til punktsvejsning 

• God elektrisk leder 

• Indeholder 98% zink 
 
Anvendelse: 

• Katodeeffekten gør sprayen meget økonomisk og 
effektiv 

• Bruges på karosserier, tagrender og svejsede fuger. 
Også velegnet til punktsvejsning 

• Zinc Spray har en galvaniserende effekt. Beskytter zink, 
ubehandlet jern og stål mod korrosion 

 
Emballage: 
Farve: Mat grå 
Forpakning: 400 ml aerosol 
 
Holdbarhed: 
3 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring ved en 
temperatur på mellem +5°C and +25°C. 
 
Overflader: 
Overflader: metaller, metal, beskadigede overflader 
Beskaffenhed: fast, rent, tørt underlag frit for støv og fedt. 
Klargøring af overflader: Fjern rust. 
Vi anbefaler at der udføres en forudgående vedhæftelsestest 
på alle underlag 
 
 
 
 
 

Påføring: 
Påføring: Påføres på en tør og fedtfri overflade. Fjern 
gammel løs maling og rust. Ryst dåsen grundigt før brug. 
Påføres på et tørt underlag under tørre forhold. Spray I en 
afstand på ca. 20 cm fra overflade. Ryst beholderen mellem 
hvert lag. Påfør altid Zinc spray i min. 2 lag med et interval 
på min. 2 timer (kan overmales efter 24 timer). 
 
Sundheds- og sikkerhedsanbefalinger 
Brug den almindelige industrihygiejne 
Bruges under gode ventilationsforhold 
 
Kommentarer: 
Efter brug holdes beholderen på hovedet og ventilen holdes 
nede i ca. 3 sek. til den er tom for at undgå tilstoppelse af 
ventilen 
 
Standarder og certifikater: 
I overensstemmelse med ASTM 780-93 
 
Ansvar: 
Indholdet i dette tekniske datablad er et resultat af generelle 
tests, observationer og erfaring og uden ansvar. 
Det er op til den enkelte bruger at afgøre om produktet er 
velegnet til den enkelte opgave. 
 
 
 


