ISO 9001
3. KOVOVÉ POVLAKY
Forma/
Farba*
Sprej

ZINOK SPRAY
70-45

Farba

ZINOK PASTE
70-40

Sprej

ZINOK SPRAY
LESKLÝ
70-43
Sprej

ZINOK SPRAY
STRIEBORNO SVETLÝ
Sprej

ZINOK SPRAY
STRIEBORNO ŠEDÝ
Farba

ZINOK FARBA
STRIEBORNO
- SVETLÁ

Sprej

Popis – využitie – vlastnosti
• dlhotrvajúca ochrana všetkých kovových povrchov
• veľmi dobrá priľnavosť na všetky kovy a zliatiny
• obsah zinku v suchej vrstve je > 93% čistota zinku je 99%
• môže sa pokrývať farbami bez konečnej úpravy, základná vrstva
zabezpečuje odolnosť povrchu do 120°C; pred nanášaním farby alebo laku
treba skontrolovať zhodnosť oboch produktov
• je ideálny po bodovom zváraní
• rýchloschnúci i ekonomický pri používaní
• dostupný tiež vo verzii zinok-pasta 70-40, 1 kg, 10 kg

• odolný voči korózii zinkový preparát na pokrývanie povrchu
• pokrývanie zinkom kovových povrchov, upravovanie poškodených
pozinkovaní v súlade s DIN 50.976 (1980)
• systém hrubovrstvového pokrývania
• v suchej vrstve obsah zinku predstavuje 96%, čistý zinok: 98,5–99%
• schnutie vo väčšine okysličované, nezanecháva ryhy
• počas uschovávania sa zinok neusádza v nádobe; pripravený na okamžité
použitie.
• dostupný tiež vo verzii zinok-spray 70-45 400 ml
• pokrývanie kovových povrchov s vysokolesklým ukončením
• upravovanie poškodených pozinkovaní, úprava po rezaní a zváraní
pozinkovaných povrchov v súlade s DIN 50.976 (1980)
• ochrana pred koróziou
• po vyschnutí nezanecháva ryhy
• vytvára lesklý povrch

• pokrývanie kovových povrchov, hlavne vnútorných povrchov, ako aj
určených na ďalšie lakovanie
• upravovanie poškodených pozinkovaní, úprava po rezaní a zváraní
pozinkovaných povrchov
• ochrana pred koróziou
• po vyschnutí nezanecháva ryhy
• farba: svetlo-strieborná

• pokrývanie kovových povrchov, hlavne vnútorných povrchov, ako aj
určených na ďalšie lakovanie
• upravovanie poškodených pozinkovaní, úpravy po rezaní a zváraní
pozinkovaných povrchov
• ochrana pred koróziou
• po vyschnutí nezanecháva ryhy
• farba: sivo-strieborná

• pokrývanie kovových povrchov, hlavne vnútorných povrchov, ako aj
určených na ďalšie lakovanie
• upravovanie poškodených pozinkovaní, úpravy po rezaní a zváraní
pozinkovaných povrchov
• ochrana pred koróziou
• po vyschnutí nezanecháva ryhy
• farba: svetlo-strieborná

• pokrývanie kovových povrchov, dreva, plastickej hmoty a iných
• pokrývanie miest rezania, úprava po zváraní pozinkovaného povrchu
• ochrana pred koróziou
• elektrická vodivosť (napr. na bodové zváranie)
• po vyschnutí nezanecháva ryhy

Katalógové
číslo

Balenie

84 24 704500

400 ml

84 24 704001
84 24 704010

1 kg
10 kg

84 24 704300

400 ml

84 24 704550

400 ml

84 24 704555

400 ml

84 24 703900

1l

84 24 704250

400 ml

84 24 704100
84 24 704110

1l
10 l

84 24 701600

400 ml

84 24 701650

400 ml

ALU - ZINOK
SPRAY
Farba

• antikorózny povlak v podobe zmesi hliníka so zinkom
• na väčšie povrchy, môže byť nanášaný nástrekom alebo štetcom
• ochrana pred koróziou
• suchá vrstva vytvára prenikavý lesk
• vytrvalosť na teplotu do +300°C, krátkodobé do +800°C

ALU - ZINOK FARBA
70-41
Sprej

LIQUID
ALUMINIUM SPRAY
70-16
Sprej

ALUMINIUM
SPRAY
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• na povrchy, ktoré sa zohrievajú napr. v zariadeniach na spopolňovanie
smetí a odpadov, bojleroch, rúrach, zariadeniach na spaľovanie, ohrievacich
inštaláciách a potrubiach, príslušenstvo k peciam, výstuž katalizátorov,
výfukové kolektory, tlmiče, výfuky v autách
• čistota hliníka < 99,5% v súlade s DIN 1712-1
• ochrana pred koróziou
• suchá vrstva vytvára prenikavý lesk a je zotierateľná
• vysoká tepelná odolnosť: do +800°C
• pokrývanie kovových povrchov, dreva, plastickej hmoty a iné
• určený hlavne na klimatizačné zariadenia, automobilové disky, pozinkované
materiály
• ochrana pred koróziou
• vytvára dokonalý rýchloschnúci, hladký a odolný povlak na pôsobenie
teploty do 800°C
• elektrická vodivosť (napr. na bodové zváranie)

3. Kovové povlaky

Prostriedky technickej chémie

Názov

VI-9

Názov

Forma/
Farba*
Sprej

CHROMAL SPRAY
70-18
Sprej

EDELSTAHL
– SPRAY

Popis – využitie – vlastnosti
• kovový lak s vysokým leskom (efekt chrómu) na nápravu a úpravu vzhľadu
povrchu
• ideálny na kovy, drevo a väčšinu plastickej hmoty
• tepelná odolnosť do cca 400°C
• odporúčaná oblasť používania sú pozinkované časti, klimatizácia a
ventilácia, výstuž strojov

• preparát s vysokým obsahom legovanej ocele na kovové pokrývanie povrchu
• dokonalé, dobre priliehajúce pokrývanie všetkých kovových povrchov,
plastickej hmoty, dreva, keramiky, skla a lepenky
• dokonalý protikorózny povlak spája v sebe výhody vysokolegovanej ocele,
ako aj odolnej na pôsobenie atmosferických činiteľov syntetickej živice
• povrchom dodáva kovový lesk
• odolný na pôsobenie teploty do cca 300°C (po vyschnutí vrstvy)
• obsah nehrdzavejúcej ocele: 62%

Katalógové
číslo

Balenie

84 24 701800

400 ml

84 24 705600

400 ml

84 24 705650

400 ml

84 24 705750

400 ml

84 23 704900

400 ml

84 24 705850

400 ml

70-56
(ušlachtilá oceľ)
Sprej

UŠLACHTILÁ
OCEĽ
SPREJ
Sprej

MEDENNÝ SPREJ

Prostriedky technickej chémie

Sprej

VI-10

WELD COPPER
SPRAY
70-49
Sprej

• dokonale, dobre priliehajúce pokrytie všetkých kovových povrchov, z
plastickej hmoty, dreva, keramiky, skla a lepenky
• protikorózny povlak spája v sebe výhody vysokozliatinovej vzácnej ocele,
ako aj odolnej na pôsobenie atmosferických činiteľov syntetickej živice
• povrchom dodáva striebristú, ľahko matnú farbu
• vytvára povlak odolný na pôsobenie teploty do cca 300°C
• obsah nehrdzavejúcej ocele: 62%

• dokonale, dobre priliehajúce pokrýtie povrchu z kovu, skla, papiera,
plastickej hmoty, dreva, keramiky a iných materiálov
• na povlakové odfarbovanie, ako aj vznikajúce pri spájkovaní mede
• ochrana pred koróziou
• dodáva kovový lesk
• odolnosť na atmosferické činitele, ako aj zotieranie

• špeciálny medený sprej na bodové zváranie, ako aj zváranie metódou MIG
• dokonale vedie elektrický prúd
• bezpečne sa prilepí ku kovu a iným povrchom
• výkonný v použití, rýchloschnúci
• odporúčaná oblasť použitia: kontajnery, kovové skrine a pokrievky, kovové
povlaky atď.

• dokonale, dobre priliehajúce pokrytie povrchu z kovu, skla, papieru,
plastickej hmoty, dreva, keramiky a iných materiálov
• ochrana pred koróziou
• dodáva zlatistý, ľahko matný lesk
• odolnosť na atmosferické činitele, ako aj zotieranie

MOSADZNÝ
SPREJ
* Farba kovov uvedených v tabuľke sa približne zhoduje so skutočnou.

3. Kovové povlaky
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