
 

g 

 

 
 
 
 
 

Zink-Spray ”spezial hell” 

Цинков спрей Светъл 

       Технически данни 
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Въведение 

В почти всички области на индустрията се използват технически 

спрейове. Там те се използват за защита и поддръжка на 

различни повърхности, подпомагат почистването, 

обезмасляването, смазването, разтварянето и отделянето и 

представляват незаменима част от ежедневната работа. 

 

 
 

WEICON Zink-Spray дълготрайно придава на всички метални 
повърхности, като напр. поцинковани части, които имат нужда от 
освежаване, катодна корозионна защита. Образува бързосъхнещ 
здрав защитен слой от микрофини цинкови частици. 

 
При тестване в солена мъгла според DIN 53167/ DIN 50021 

метални части, покрити с WEICON Zink-Spray, дори след повече 

от 550 часа не показват ефекти на корозия. Новите цинкови 

люспици образуват изключително устойчив защитен слой срещу 

екстремни климатични и екологични ефекти. С това WEICON 

Zink-Spray отговаря на по- високи стандарти от изискваните по DIN 

EN ISO 1461. WEICON Zink-Spray "spezial hell" е напаснат по цвят 

с цвета на топлопоцинкована повърхност. 

 
Области на приложение: 

• Като висококачествен грунд срещу образуване на ръжда 

• За покриването на заварки и пробивни 

• Като проводим междинен слой при точково заваряване 

• Навсякъде, където метал трябва да бъде защитен от корозия 

 

Технически данни 
Цвят                                             RAL 9006  

Приложение                                                     на открито и в затворени помещения 

Свързващо в-во                                                         модифицирана алкидна смола 

Пигмент plättchenförmige Zink- und Aluminiumpigmente 

Пигментно съдържание  ок. 99,9 Zn / ок. 99,5% Al 

Съдържание на метал в сухия филм  ок. 70 % 

Съдържание на дозата 400 ml 

Специфично тегло 1,0 - 1,2 g/cm³ 

Препоръчано грундиране с                                                                        Цинков спрей 

Температура на работа                          от +5 до +35 (оптимално от +18 до 25) °C 

Разход при 1,5 ръка  ок. 150 ml/m² 

Дебелина на слоя при 1,5 ръка ок. 20-40 µm 

Не лепи прах след ок. 15 Min. 

Пълно изсъхване след ок. 12 h 

Боядисване след ок. 24 h 

Устойчивост на изтъркване устойчив 

Напречно срязване DIN 53151 / ISO 2409                        стойност GT 0 до GT 1 

Тест със солен спрей DIN 50021 / DIN 53167 >240 h 

Тест огъване DIN EN ISO 1519 без микропукнатини 

Боядисване          не е  нужно 

Устойчивост на температура след изсъхване ок. -50 до +300 °C 

Срок на годност  24 месеца 

 
Предварително третиране на повърхността 

Почистете и обезмаслете повърхностите с WEICON Cleaner S. 
 

 

Начин на работа 

Разклатете дозата преди употреба докато отчетливо чуете 

сачмата. Нанесете равномерно на кръст от разстояние от ок. 25 

cm при стайна температура (ок. +20°C). Сух на пипане след ок. 15 

Min., напълно сух след ок.. 10-12 часа. 

 
Съхранение 

Дозата е под налягане. Пазете от директна слънчева светлина и 

температури над +50°C. 

 
Указание 

Съдържащите се в настоящата техническа характеристика данни 

и препоръки не представляват гаранция за свойствата на 

продуктите. Те се основават на резултатите от изследванията и 

опита ни. Но все пак те не са обвързващи, тъй като не можем да 

бъдем държани под отговорност за спазването на условията за 

преработка, тъй като не са ни изестни специфичните условия на 

работа при потребителя.  

Гаранция можем да  дадем единствено за постоянното високо 

качество на продуктите ни. Препоръчваме чрез множество 

самостоятелни тестове да се убедите дали можете да постигнете 

желаните ефекти с дадения продукт. Всякакви основани на тях 

претенции за изключени. Потребителят носи пълна лична 

отговорност за неправилна или не по предназначение употреба на 

продукта. 

 

Вносител 
Димас Пласт ЕООД 
Бул. Шипченски проход 63 
1574, гр. София 
Тел./факс: 02/ 978 31 71 
e-mail: info@dimasplast.com  
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