technický list
Název

SIGA PRO ZINKOVÝ SPREJ
Technický sprej

Vlastnosti

Ochranný rychleschnoucí nátěr na všechny běžné kovy tvořící hladký povrch bez trhlin s obsahem 98% kovových částic v suchém filmu. Je odolný vůči vysokým teplotám,
vodě, soli a atmosférickým vlivům.

Použití

Pro dlouhodobou ochranu kovových dílů před korozí, určený zejména pro automobilový a strojní průmysl s tepelnou odolností do 300°C. Výrobek je možné použít i jako
lak nebo závěrečná ochrana kovových povrchů. Využití najde hlavně u svařovaných
galvanizovaných součástí, přípravy a ochrany míst po vrtání, sváření, řezání, broušení,
ohýbání. Vyniká vysokou přilnavostí ke všem kovovým materiálům, rychlou a snadnou
aplikací, je přetíratelný. Aplikace vytváří také vodivou mezivrstvu při bodovém sváření.

Technické údaje
Vzhled:
Teplotní odolnost:
Teplota skladování:
Doba skladování:
Barva:
Balení:

kapalina
300°C
+5°C až +25°C
36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu
v originálním dobře uzavřeném balení
šedá
dóza sprej 400 ml

Příprava podkladu

Povrch musí být suchý, čistý. Dózu před použitím dobře protřepejte, min. 1 minutu.
Aplikujte rovnoměrně, ve vzdálenosti 15-30 cm od povrchu. Pro aplikaci se doporučuje
okolní teplota +15°C až +25°C. Nelepivost do 10 minut, povrchová suchost je do 30-ti
minut, celková do 24 hodin. Pro dosažení optimálního výsledku se doporučuje aplikace
dvou vrstev.

Upozornění

Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného
ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před mrazem!

Bezpečnost

Extrémně hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci
při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte
aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li
se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných
místnostech.
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