Agrozinc ES
Etilszilikát alapú cinkporos alapozó
TERMÉK ÁTTEKINTÉS
Termék leírás:

Gyorsan száradó, etilszilikát alapú egykompononsű cinkporos alapozó.
Alacsony oldószer tartalom, magas hőállóság jellemzi.

Különleges tulajdonságok:

Magas cinkpor tartalmú, víz- és nedvességálló korrózió gátló alapozó kitűnő
hőállósággal.

Felhasználási terület:

Kiváló minőségű korrózió gátló alapozó acélszerkezetek védelmére, ahol
követelmény a hőállóság és oldószerekkel, vegyi anyagokkal szembeni ellenálló
képesség

Ellenállóképesség:
Kémiai:

Vízzel, kondenzvízzel és vízmentes oldószerekkel szemben ellenálló
Savakkal és lúgokkal szemben nem ellenálló.

Mechanikai:

Mechanikai hatásokkal szemben ellenálló, kemény bevonat

Időjárás:

Nagyon jó ellenálló képesség.

Hőállóság:
Szín:

+ 500°C száraz meleg tartósan, rövid ideig 600 °C-ig .
szürke

TECHNIKAI ADATOK
Sűrűség:

2,56 kg/ltr

Lobbanás pont:

19 °C

Térfogatos szilárd anyag tartalom:

62 % (DIN 53219)

Javasolt rétegvastagság:

50 - 80 µm száraz, ami megfelel ~ 80 - 160 µm nedves rétegnek

Rétegek száma:

1–2

Kiadósság:

Elméleti 50 µm száraz rétegvastagság esetén.......................... 0,21 kg/m²

Száradás (23°C/):

1 fokozat: 7 min. ( porszáraz)
4 fokozat: 15 perc ( fogásbiztos)

Hígító:
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FELHORDÁSI ÚTMUTATÓ

Felület előkészítés:

Szemcseszórás Sa 2 ½ tisztasági fokozatra.
A felület száraz, szennyeződésektől mentes legyen.

Javasolt bevonatrendszer:

1 – 2x AGROZINC ES
1 – 2x AGROPOX közbenső/fedő vagy
1 – 2x AGROPUR fedő

Felhordás:

Felhasználás előtt alapos keverés szükséges. Airless
szórással javasolt felhordani max. 5% Verdünnung 202
alkalmazásával, nyomás 250 bar, fúvóka 0,5 mm. A gyors
száradás miatt ecset és henger alkalmazása csak kisebb
felületek javító festése esetén javasolt.

Átfesthetőség:

Önmagával 12 óra, fedőfestékkel 24 óra
Olajos, vagy olajmódosított alkidgyantás típusú festékkel nem
javasolt az átfestés.

Eszközök tisztítása:

Verdünnung 202, a megszáradt festék az eszközökről csak
mechanikailag tisztítható le.

Tárolás:

Eredeti gyári csomagolásban a gyártástól számított 9 hónapig
tárolható.

Avenarius-Agro GmbH
A-4600 Wels Industriestraße 51
Phone (07242) 489-0
Fax (07242) 489-5700
Internet: http://www.avenarius-agro.at Email: office@avenarius-agro.at

HUNGARY:
CALSOM COLOR KFT.
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