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TECHNICKÝ LIST 

 
ZINC PRIMER – ZINKOVÝ ZÁKLAD

 
1. Popis 

Antikorozní zinkový základ na bázi prášku zinku a pryskyřic, připravený pro vytvoření  

nátěru bohatého na zinek a určený k dosažení ochrany kovového povrchu katodovou 

metodou. Jeho velká odolnost je založena na galvanickém páru založeném na  spojení železa 

a zinku. 

2. Vlastnosti: 

 Vysoká odlnost korozi 

 Antikorozivní ochrana skrz elektro-chemický efekt 

 Rychleschnoucí 

 Excelentní odolnost v exteriéru 

 Vysoká tvrdost a pružnost 

 Velmi snadná aplikace 

3. Recommended uses 

Specially indicated to protect to the maximum metallic surfaces from corrosion such as 

metallic structures, fences, containers, unions of weld. Very useful for the repair of 

galvanized pieces, train equipments, etc. 

4. Prezentace 

Odstín: Šedý 

Obal: 520cc/400ml and 270cc/200ml 

 Technické parametry: 

 Složení 

 Pigmenty  

 

 Rozpouštědla 

 Pohonný plyn 

 Hustota  

 Viskozita 

   % pevných částic na váze      

      

Akrylová pryskyřice 

Zinkový prach. Min 99% Zinku (Min 96,5% částic Zn, 

Max. 3,5% ZnO) 

Aromáty 

DME 

1.42 ± 0.01 gr./cc 

21 ± 1 sec.  (Fordův pohár č. 4, 20ºC) 

58 ± 1 % (Teoretická hodnota)  
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 % pevých částiv na obsahu 

 VOC 

 Lesk 

 Vydatnost 

 

 Čas chnutí při  20ºC: 

 

 

 Aplikační teplota 

 Odolnost nátěru vys. teplotám 

 Hořlavost 

 Tlak: 

 Čištění 

 Životnost produktu 

33 ± 1 % (Teoretická hodnota)  

648gr./l 

Kovový vzhled 

520/400ml:   1.4-1.6  m2 v závislosti na povrchu 

270/200ml:   0.7-0.8  m2 v závislosti na povrchu 

Na dotek: 30 min. 

Celkem: 1 hodina 

Opětovný nátěr : po 1 hodině 

od 10 do 35ºC. 

Doporučeno do 100ºC. 

Extrémně hořlavý 

4 barů při 20ºC / 7-8 barů při 50ºC 

Čistící rozpouštědlo ve spreji 

> 3 roky 

6. Instrukce 

Povrch musí být čistý, suchý a bez jakýchkoli nečistot. Očistěte šupinky rzi a zoxidovaný povrch 

drátěným kartáčem. Odstraňte skvrny od mastnoty rozpouštědlem. Nádobu dobře protřepejte po 

dobu 1minuty, než uslyšíte zvuk kuliček. Stříkejte sprej ze vzdálenosti 25/30 cm a aplikujte v 

tenkých, rychlých vrstvách křížově. Po aplikování obraťte plechovku dnem vzhůru a stříkejte, 

dokud nezačne vycházet pouze vzduch. Pro dokonalý vzhled přestříkejte finální vrstvou PintyPlus 

Basic syntetickým sprejem nebo PintyPlus Evolution akrylovým sprejem.  

7. Bezpečnost 

Nádoba s aerosolem obsahuje příslušné bezpečnostní značky, která musejí být dodrženy. Pro 

další informace se prosím podívejte do bezpečnostního listu. 

 
Informace poskytnuté v technickém listě jsou výsledkem výzkumu podniknutého naší laboratoří a reálných zkušeností 
založených na aplikacích. Přesto však vzhledem ke skutečnosti, že jsou produkty často použity v podmínkách mimo 
naši kontrolu, nemůžeme zaručit dobré výsledky produktu, pokud nedojde ke správné aplikaci a použití 
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