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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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Acoperire pensulabila zinc

Repararea suprafetelor galvanizate

Acoperirea lichida pensulabila de zinc WEICON ofera o protectie
activa impotriva coroziunii tuturor suprafetelor metalice si este
disponibila intr-o nuanta de culoare apropiata celei rezultate prin
galvanizarea la cald.

Prin aplicarea acoperirii de zinc, fulgii de pigmenti metalici se asaza
paralel cu substratul insa in cateva straturi intercalate (asa numitul
efect de „sindrila“). Chiar si in cazul in care stratul aplicat este
subtire, se obtine o protectie anticoroziva.

in acest fel suprafata este protejata timp mai indelungat fata de
patrunderea umezelii.

Datorita efectului electrochimic se obtine simultan si o protectie
optima impotriva coroziunii.

Date tehnice

Nuanța de culoare/ nivelul de strălucire galvanizat/luciu metalic

Agentul de legare rasina alchidica

Pigmentul pigmenti de zinc

si aluminiu  (D50 25 μm)

Puritatea pigmenților aprox. Al 99,5% si Zn 99,9%

Procentajul de metal în film uscat 58,5 %

Vâscozitatea (DIN EN ISO 2431)/ Consistența aprox. 70 s 4mm/pensulabila

Temperatura de lucru intre +18 si +30 °C

Consum specific ~120 ml/m²

Consistența pulverizabilă 10 - 20% diluant universal

Încercarea la caroiaj DIN 53151 valoarea caracteristica de caroiaj de la GT0 la GT1

Încercarea la îndoire pe dorn cilindric 5 mm DIN EN ISO 1519 nici o fisura capilara

Grund nu este necesar

Rezistența la temperatură aprox. +240 °C

ISSA-Cod 53.402.60/61

IMPA-Cod 252101/02

Pregătirea suprafeței
Curatati si degresati suprafata materialului cu Degresant S. in cazul
unor materiale sensibile, non-metalice utilizati WEICON Curatare
Suprafete. Se recomanda ca vopselele WEICON cu pigmenti
metalici sa fie aplicate la cel putin o ora dupa tratarea prealabila a
suprafetelor de ex. prin sablare, curatare sau degresare. Diferentele
de temperatura dintre suprafata si aer trebuie sa fie cat mai mici
posibil, altfel exista riscul aparitiei condensului (punct de roua +7°C)

Aplicare
Aşteptaţi pana cand recipientul ajunge la temperatura camerei
(+20°C) şi amestecaţi bine sedimentul de pe fundul recipientului.
Aplicaţi vopselele WEICON cu pigmenti metalici in mod uniform cu
ajutorul unei pensule sau al unei role. in timpul aplicarii, amestecaţi
la intervale regulate de timp pentru a menţine omogenitatea
compoziţiei. Ca şi altenativa este posibila şi aplicarea cu un pistol
pulverizator (a se vedea datele tehnice pentru consistenta). in
cazul unor temperaturi ridicate in timpul aplicarii de pana la +30
C (max.) şi a unor niveluri scazute de umiditate a aerului este
posibila o aplicare uniforma şi obţinerea unei structuri optime la
nivelul suprafeţei. Vopselele WEICON cu pigmenti metalici pot fi
aplicate şi pe suprafeţe cu temperaturi de pana la -10°C.in cazul
unor temperaturi mai mici de zero grade, structura suprafeţei se
poate deteriora. Datorita solventului care se evaporeaza intr-o
perioada lunga de timp precum şi datorita intaririi lente, vopseaua
are tendinţa de a forma "lacrimi" pe suprafeţele verticale.

Depozitare
A se pastra departe de surse de foc. Fumatul interzis. A se lua
masuri de precautie impotriva descarcarilor electrostatice. A se
pastra in recipientul original. A nu se depozita in spatii comune cu
materiale combustibile. A se depozita recipientul in loc racoros si
aerisit. A se proteja de caldura si supraincalzire.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
15001375-27 Acoperire pensulabila zinc 375 ml
15001750-27 Acoperire pensulabila zinc 750 ml
15001902 Acoperire pensulabila zinc 2,5 L

Produse conexe:
10953001 Spatula,
10953003 Spatula,


