
Zinc Alu Spray 

Prajmerji in premazi

Srednje sijoča, srebrna barva, v obliki razpršila.

Koda: 85479 – 400 ml 

Lastnosti in prednosti

• Varilni premaz
• Zelo dobra elektrokemična zaščita proti koroziji na kovini
• Se enostavno prebarva
• Odličen končen rezultat
• Zelo dober oprijem na površini
• Kompatibilen z najbolje prodajanimi barvami
• Lahko se uporablja kot prajmer na kovinskih delih

Uporaba 

Zink Alu Spray je srednje sijoča srebrna barva, 
ki daje zelo dobro elektrokemično korozijsko 
zaščito na kovinah. Vsebuje 98% čistega cinka 
v pigmentu aluminija. 

Lahko se ga prebarva z večino 
najpogosteje uporabljenih barv. Prav 
tako se ga lahko uporablja kot prajmer, ki 
izboljšuje oprijem barve na površini in 
preprečuje korozijo.

Navodila za uporabo 

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite
(2 - 3 minute). 

2. Poskrbite, da je površina nanosa
čista, brez nečistoč.

3. Na površino napršite več tankih slojev z razdalje
30 cm.  

4. Lahko se prebarva po 10 minutah.

5. Po uporabi pločevinko obrnite navzdol in
pršite, dokler ne izstopi le plin.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji
Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, 
razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo 
brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke 
Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, IvančnaGorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v 
njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije inprimernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki 
so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakolizanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi 
malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

Koda: 

Naziv: 

Velikost delcev: 

Rok uporabe: 

Prodajna enota: 

Barva: 

Gostota: 

Temp. odpornost: 

85479 

Zinc Alu Spray 400 ml 

25-45 mikron   

30 mesecev 

Posamezna

Cink, aluminij

± 0.709 kg/l (20oC)  

-50oC do 100oC 

začasno 1200C 

Oznaka:       ZAS 

Tarifna številka:       3208 90 99 

Varnostni list:           Da

Nadomesten proizvod: Ni podatka 

Tekočina Oblika: 

Osnova: 

VOC: 

Cink / aluminij akrilatna smola 

642g/l 

Test - Slana komora, SS DIN 50 02:  
60 mu suh premaz, 100 ur -> Ri 0  (brez rje) 
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