OBS: Følgende tekst er
maskinoversat. Intet ansvar for
fejl!

VEBATEC
ZINKSPRAY
BESKYTTELSE AF ÆTSEN
•
•
•
•
•
•

Hurtigtørrende
Overholder næsten alle metaller
Korrosionsbeskyttelse over
gennemsnittet
Elektrisk ledende
Modstandsdygtig over for saltvand
Resultater i et glat, porefrit
malingslag

BESKRIVELSE:
VEBATEC ZINKSPRAY er en primer
med hurtigtørrende zinkstøv grundlaget
for udvalgte bindemidler med en meget
høj indhold af metallisk zink.
EJENDOMME:
Primer til alle metaldele hvor
korrosionsbeskyttelse over
gennemsnittet er påkrævet. Overholder
Kan males over på næsten alle metaller
uden primer. Kvalitet elektrisk
ledningsevne, derfor også som
punktsvejsningsmaling egnet.
Hurtigtørrende. Resultater i en glat,
porefri Mal lag. Modstandsdygtig over for
saltvand.
ANSØGNING:
Underlaget skal være tørt, fri for olie og
fedt, såvel som fri for støv, løse
klæbninger og rust. EN Sandblæsning er
den optimale forbehandling af
underlaget Vebatec zinkspray til
stuetemperatur (20 ° C) tage med. Ryst
beholderen kraftigt i ca. 2 minutter efter
den hørbare rasling af blandekuglerne.
Efter vores Erfaringen viser en

lagtykkelse på 60 - 80 µm som
tilstrækkelig til optimal
korrosionsbeskyttelse Vebatec
Zinkspray i en afstand på 20-25 cm i
klosteret Indtast det substrat, der skal
overtrækkes (lodret / vandret). For at
opnå den førnævnte lagtykkelse skal to
klostre kan påføres. Venligst efter den
første Mal derefter lad belægningen
tørre anvende det andet lag.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:
Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder
under tryk: Kan sprænge ved
opvarmning. Forårsager alvorlig
øjenirritation. Kan forårsage døsighed
og Forårsager døsighed. Meget giftig for
organismer, der lever i vand med
langsigtede effekter. Gentagen kontakt
kan være for skør eller revnet hud.
Opbevares utilgængeligt for børn nå. Fra
varme, varme overflader, gnister, åben
Holdes væk fra flammer og andre
antændelseskilder. Ikke røg. Ikke mod
åben ild eller anden antændelseskilde
spray. Må ikke gennembores eller
brændes, ikke engang efter Brug. VED
INDÅNDING: Flyt personen ud i frisk luft
medbring og sørg for uhindret
vejrtrækning. OM KONTAKT MED
ØJNE: Forsigtigt med vand i et par
minutter vaske op. Fjern kontaktlinser,
hvis det er muligt. Fortsæt skylning.
Beskyt mod sollys og ikke Udsættes for
temperaturer over 50 ° C. Bortskaffelse
af Containerens indhold / i henhold til
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det lokale / regionale / nationale /
internationale regler.
LEVERINGSFORM:
400 ml spraydåse
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
•
•
•

Form: Aerosol
Farve: mat sølv
Lugt: karakteristisk

SPECIELLE INSTRUKTIONER:
Salttåge spraytest over 800 Timer, ingen
infiltration, dornebestandig 32 mm
diameter uden revner. Krydsskæring Gt
0 - 1.
OPBEVARING + HYLDLIV:
I original emballage med en
opbevaringstemperatur på -5 ° C til + 30
° C, 24 måneder.
BEMÆRK:
Vores applikationsteknologiske
anbefalinger som vi baserer på vores
erfaring efter vores bedste
overbevisning er ikke-bindende og
udgør ikke et kontraktligt grundlag
Retlige forhold og ingen sekundære
forpligtelser fra Købsaftale. På grund af
mangfoldigheden kan ikke alle mulige
materialekombinationer og konstruktive
Betingelser kontrolleres. Vi spørger
derfor vores Produkter til deres
egnethed til det tilsigtede formål Formål
med brug på eget ansvar kontrollere. Se
yderligere sikkerhedsrelaterede
oplysninger Se det relevante gyldige
sikkerhedsdatablad.
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