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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

VEBATEC 
ZINKSPRAY 

KOROZYON KORUMA 

• Hızlı kurutma 
• Hemen hemen tüm metallere yapışır 
• Ortalamanın üzerinde korozyon 

koruması 
• Elektriksel olarak iletken 
• Tuzlu suya dayanıklı 
• Pürüzsüz, gözeneksiz bir boya 

tabakası ile sonuçlanır 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC ZINKSPRAY biridir çabuk 
kuruyan çinko tozu korozyon önleyici 
astar çok yüksek olan seçilmiş 
bağlayıcıların temeli metalik çinko içeriği. 

ÖZELLİKLER: 
Tüm metal parçalar için astar 
ortalamanın üzerinde korozyon koruması 
gereklidir. Yapışır Neredeyse tüm 
metaller üzerine astarsız boyanabilir. 
Kalite elektriksel iletkenlik, dolayısıyla 
aynı zamanda punta kaynak boyası 
olarak uygun. Hızlı kurutma. Pürüzsüz, 
gözeneksiz bir sonuç verir Boya 
katmanı. Tuzlu suya dayanıklıdır. 

UYGULAMA: 
Yüzey kuru, yağ ve gresten arındırılmış 
olmalı, toz, gevşek yapışma ve pastan 
arındırılmış. Bir Kum püskürtme, alt 
tabakanın optimum ön işlemidir.Vebatec 
çinko sprey oda sıcaklığına (20 ° C) 
kadar getirmek. Karıştırma toplarının 
duyulabilir çınlamasından sonra kabı 
yaklaşık 2 dakika kuvvetlice çalkalayın. 
Bizim sonra Deneyimler, 60 - 80 µm 
katman kalınlığını göstermektedir. 
optimum korozyon koruması için 

yeterlidir Vebatec Manastırda 20-25 cm 
mesafede çinko sprey Kaplanacak alt 
tabakayı girin (dikey / yatay). Yukarıda 
belirtilen katman kalınlığına ulaşmak 
için, iki dehliz uygulanabilir. Lütfen 
ilkinden sonra Boyama kaplamanın 
kurumasına izin ver, sonra ikinci katmanı 
uygulayın. 

GÜVENLİK TALİMATLARI: 
Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: 
Isıtıldığında patlayabilir. Ciddi göz 
tahrişine neden olur. Uyuşukluğa neden 
olabilir ve Uyuşukluğa neden olur. 
Sudaki organizmalar için çok toksik uzun 
vadeli etkilerle. Tekrarlanan temas çok 
kırılgan olabilir veya çatlamış cilt. 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde 
saklayın ulaşmak. Isıdan, sıcak 
yüzeylerden, kıvılcımlardan, açıktan 
Alevlerden ve diğer ateşleme 
kaynaklarından uzak tutun. Değil Sigara 
içmek. Açık aleve veya başka bir 
ateşleme kaynağına karşı değil sprey. 
Sonra bile delmeyin veya yakmayın. 
Kullanın. SOLUNMASI HALİNDE: Kişiyi 
temiz havaya çıkarın engelsiz nefes 
almayı sağlayın ve sağlayın. İLETİŞİM 
ÜZERİNE GÖZLERLE: Birkaç dakika su 
ile dikkatlice bulaşık yıkamak. 
Mümkünse kontak lensleri çıkarın. 
Durulamaya devam edin. Güneş 
ışığından koruyun ve değil 50 ° C'nin 
üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakın. 
İmha etme Yerel / bölgesel / göre içerik / 
kap ulusal / uluslararası düzenlemeler. 
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TESLİMAT FORMU: 
400ml Sprey kutusu 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Form: Aerosol 
• Renk: mat gümüş 
• Koku: karakteristik 

ÖZEL TALİMATLAR: 
800'ün üzerinde tuz sisi püskürtme testi 
Saatler, sızma yok, mandrele dayanıklı 
32 mm çapta çatlama yok. Çapraz kesim 
Gt 0 - 1. 

DEPOLAMA + RAF ÖMRÜ: 
Orijinal ambalajında, -5 ° C ile + 30 ° C 
arasında saklama sıcaklığı, 24 ay. 

NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
bilgimiz dahilinde tecrübemize 
dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle herkes yapamaz olası 
malzeme kombinasyonları ve yapıcı 
Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle 
soruyoruz Amaçlanan amaca uygunluğu 
için ürünler Kendi sorumluluğunuzda 
kullanım amacı Kontrol. Güvenlikle ilgili 
daha fazla bilgiye bakın Lütfen ilgili 
geçerli güvenlik veri sayfasına bakın. 
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