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Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre 
eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet 
mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, 
kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I 
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Spesifikasjoner
Konsistens Væske
Herdingshastighet * Herdet og kan males etter 24 timer
Total andel fast innhold 20 %
Tørketid (23°C og 50% RF) Støvtørr etter 10 min, klebefri etter 20 min
Temperaturbestandighet** -30 °C → 180 °C
Påføringstemperatur 5 °C → 35 °C
Rekkevidde 1,5-2 m²
* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det 
fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse
Ekstra tykk akrylmaling, som inneholder ren 
sink, når
beskyttelse på høyt nivå er nødvendig. Laget 
med maling som påføres gir utmerket 
motstand mot de fleste
alvorlig stress, inkludert atmosfærisk stress, og 
anbefales derfor for beskyttelse av
jernholdige gjenstander plassert utendørs. 
Resultatet er 30 % tykkere enn det som 
vanligvis leveres av tilsvarende maling som er 
tilgjengelig på markedet.

Egenskaper
 God motstand mot mekaniske støt, friksjon 

og erosjon
 Svært økonomisk, effektiv og pålitelig
 Også egnet for punktsveising
 God elektrisk leder
 Kan males
 Høy korrosjons- og værbestandighet
 Produktet oppfyller kravene for marine 

applikasjoner

Bruksområder
 Brukes på karosserier, takrør og sveisede 

fuger, også egnet for punktsveising.
 Alu-Zinc Spray har en galvaniserende 

effekt. Beskytter sink og ubehandlet jern 
og stål mot korrosjon.

 På grunn av katodevirkningen er sprayen 
effektiv og reduserer avfall.

 Ideell for å gjenopprette 
korrosjonsmotstanden etter gjenging, 
skjæring eller sveiseoperasjoner.

Forpakning
Farge: matt grå
Forpakning: 400 ml aerosol

Holdbarhetstid ved lagring
3 år i uåpnet emballasje på et tørt og kjølig 
sted ved temperaturer mellom +5 °C og 
+25 °C.

Overflater
Overflater: metaller, metall, skadde overflater
Egenskaper: fast, rent, tørt, fritt for støv og fett.
Klargjøring av overflaten: Fjern rust.
Vi anbefaler å utføre en forutgående 
vedheftstest på alle underlag.

Påføringsmetode
Påføringsmetode: Påføres på en tørr og fettfri 
overflate, fjern gammel løs maling og rust først. 
Rist boksen godt før bruk. Påføres på tørt 
underlag og under tørre forhold. Spray i en 
avstand på ca. 20 cm fra objektet. Rist 
beholderen godt før du legger på hvert lag. 
Påfør alltid alu-sinksprayen i 2 lag med et 
intervall på min. 2 timer (kan males etter 24 
timer med toppstrøk).
 

Anbefalinger for helse og sikkerhet
Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Må bare 
brukes i godt ventilerte områder.
Farlig. Følg forholdsregler for bruk.
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Kommentarer
 Etter bruk må aerosolen sprayes opp ned i 

ca. 3 sekunder for å rengjøre ventilen til 
det bare kommer ut drivgass. Slik hindrer 
du at ventilen blokkeres med sinkrester.

Ansvar
Innholdet i dette tekniske databladet er et 
resultat av tester, observasjon og erfaring. Det 
er av generell karakter og medfører ikke noe 
ansvar. Det er brukerens ansvar å avgjøre 
basert på egne tester om produktet er egnet 
for denne bruken.


