
  
Teknisk datablad

Zinc Spray Mat
Revideret: 1/12/2021 Side 1 Af 2

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af vores 
eksperimenter og vores erfaringer og er blevet fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det 
store antal mulige anvendelser, der er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da 
design, kvaliteten af underlaget og behandlingsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar under denne 
publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig retten til at ændre produkter 
uden forudgående varsel.

Soudal A/S Ferrarivej 2 DK - 7100 Vejle
Tel: +45 45-81.18.60 Fax: +45 45-81.18.70 www.soudal.com

Specifikationer
Konsistens Væske
Hærdnings hastighed * Hærdet og malbar efter 24 timer
Tørstofindhold 20 %
Tørretid (23°C and 50% R.H.) Støvtør efter 10 minutter, klæbefri efter 20 

minutter
Temperatur resistens** -30 °C → 180 °C
Påførings temperatur 5 °C → 35 °C
Udbytte 1,5-2 m²
* Disse værdier kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugtighed og type underlag. ** Disse oplysninger 
vedrører fuldt hærdet produkt.

Produkt beskrivelse
Ekstra tyk akrylmaling, der indeholder rent 
zink, når beskyttelse på højt niveau er 
påkrævet. Det malede lag giver fremragende 
modstandsdygtighed over for de fleste alvorlig 
påvirkninger, herunder atmosfæriske 
påvirkninger, og anbefales derfor til beskyttelse 
af jernholdige genstande placeret udendørs. 
Resultatet er 30% tykkere end det, der normalt 
leveres af lignende malinger, der er 
tilgængelige på markedet.

Egenskaber
 God modstand mod mekaniske stød, 

gnidning og erosion
 Meget økonomisk, effektiv og pålidelig
 Også velegnet til punktsvejsning
 God elektrisk leder
 Malbar
 Høj korrosion og vejrbestandighed
 Produktet opfylder kravene til marine 

applikationer

Applikationer
 Skal bruges til karrosseri, tagrender og 

svejsesamlinger, også velegnet til 
punktsvejsning.

 Zinkspray har en galvaniserende virkning. 
Beskytter zink og uforarbejdet jern og stål 
mod korrosion.

 På grund af sin katodevirkning er sprayen 
effektiv og reducerer spild.

 Ideel til at gendanne 
korrosionsbestandighed efter 
gevindskæring, skæring eller svejsning.

Emballage
Farve: mat grå
Emballage: 400 ml aerosol

Holdbarhed
3 år i uåbnet emballage i tørt og køligt miljø 
ved temperaturer mellem + 5 ° C og + 25 ° C.

Overflader
Overflader: metaller, metal, beskadigede 
overflader
Beskaffenhed: Bæredygtig, ren, tør, fri for støv 
og fedt.
Overflade klargøring: Fjern rust.
Vi anbefaler en forudgående vedhæftningstest 
på alle overflader.

Påføringsmetode
Påføringsmetode: Påfør på tør og fedtfri 
overflade, fjern gammel løs maling og rust 
først. Ryst dåsen godt inden anvendelse 
Påføres på tørt underlag og tørre forhold. 
Spray på ca. 20 cm afstand fra objektet Ryst 
beholderen grundigt, inden du påfører hvert 
lag. Påfør zinksprayen altid i 2 lag med et 
interval på min. 2 timer (kan males igen efter 
24 timer med efterbehandling).
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Zinc Spray Mat
Revideret: 1/12/2021 Side 2 Af 2

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af vores 
eksperimenter og vores erfaringer og er blevet fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det 
store antal mulige anvendelser, der er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da 
design, kvaliteten af underlaget og behandlingsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar under denne 
publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig retten til at ændre produkter 
uden forudgående varsel.

Soudal A/S Ferrarivej 2 DK - 7100 Vejle
Tel: +45 45-81.18.60 Fax: +45 45-81.18.70 www.soudal.com

Sunheds- og sikkerhedsanbefalinger
Anvend almindelige industrielle hygiejne. 
Anvend kun i godt ventilerede områder.
Farligt. Repsekter forholdsreglerne for 
anvendelse.

Bemærkninger
 Efter brug sprøjtes aerosolen på hovedet i 

ca. 3 sekunder for at rengøre ventilen, 
indtil der kun kommer drivmiddel ud. 
Således bliver ventilen blokeret med 
zinkrester.

Ansvar
Indholdet af dette tekniske datablad er 
resultatet af test, overvågning og erfaring. Det 
har generel karakter og udgør ikke noget 
ansvar. Det er brugerens ansvar at med sine 
egne test afgøre, om produktet er egnet til 
applikationen.


