
Descrição do Produto

Spray de galvanização a frio, com elevado teor de zinco, ideal para

uma protecção duradoura contra a corrosão da generalidade dos

metais. Pode ser aplicado sobre pontos de soldadura, admite pintura

e resiste a temperaturas até +500ºC. A sua aplicação evita a

propagação da corrosão proveniente de áreas não protegidas. NOTA

IMPORTANTE O conteúdo de zinco existente num aerossol não

pode ser superior a 90% uma vez que todos os sprays de zinco têm

cerca de 9% de resina, indispensável para fixar o produto sobre a

superfície a tratar. As referências comuns a percentagens superiores

a 95% referem-se à pureza do zinco utilizado. A informação mais

importante é o conteúdo de zinco na camada aplicada, depois de

seca. Normas: DIN 53167 em combinação com DIN 50021 - Após 400

horas/80 my em teste de pulverização de sal < 0,5mm DIN 53151

(Cross Cut Test) : Gt 0-1

Características

Resiste a temperaturas até +500ºC

Elevado teor de zinco

Proteção anticorrosiva

Aplicações

Reparação de superfícies danificadas em zinco. Reparação e

proteção de áreas danificadas por soldadura, maquinação ou corte.

Proteção em áreas de soldadura por pontos. Revestimento de

instalações expostas à água e condições climatéricas. Primário de

superfícies metálicas para posterior pintura. Proteção de

carroçarias. Proteção anticorrosiva da generalidade dos metais.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem até se ouvir a esfera metálica no

interior da embalagem. Aplicar em duas ou mais camadas cruzadas,

com intervalos de 5 a 8 minutos, a uma distância de 25-30 cm da

superfície. Seco ao tato após 5-7 minutos. Manuseamento das peças

após 20-30 minutos. Completamente seco após 24 horas. A

temperatura ideal de aplicação do aerossol deve estar compreendida

entre +16ºC e +25ºC.

Informação adicional

Base Epoxy ester

Conteúdo sólido 33.5

Densidade 0.927

Espessura da camada_m 50-80

Pressão a 20c bar 4.0

Pressão a 50c bar 7.7

Re-pintável depois hrs 24 hours

Resistência ao gelo durante o

transporte
Up to -15°C

Seco ao tato 60 minutes

Taxa de extrusão gs 3.4

Temperatura de aplicação +16°C to +25°C

Teste Spray sal hrs 500 hours

Variação de temperatura_c
-50°C to

+500°C

Velocidade de cura 24 hours

Estes são valores típicos 

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

As superfícies devem de estar bem limpas, secas e

desengorduradas.
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Pintura

O Spray de Zinco escuro pode ser pintado.

Limpeza

Color(s)

Zinco escuro

Embalagem

Caixa

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do

produto 

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e

+25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de

fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de

armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a

aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou

através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas

especificações durante a vigência do seu prazo de validade. 

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso

conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros , imprecisões ou erros

editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data

em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos.

Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento

e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à

aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao

nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas

condições gerais de venda , disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento

são meramente indicativas.
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