
 

Krycí lak 
LZ-98.02 

 
Krycí hmota podobná laku, určená pro povrchy z běžné i ušlechtilé oceli, závity šroubů a matek, 
pásma napojení a lícovací plochy, které mají po žárovém pozinkování zůstat bez zinkového po-
vlaku. Produkt vhodný pro kyselé, alkalické a alkalicko-biologické odmaštění mořidlem. 

 
Tato pasta je po důkladném promíchání kompaktní a bez pórů. Nejlepší způsob nanášení je štět-
cem. Naneste lak na plochu v dostatečném množství. Natřené plochy nechte před pozinkováním 
dílů řádně vyschnout. Pokud není z časových důvodů možné nechat nátěr důkladně nebo alespoň 
částečně zaschnout, mohou být přesto čerstvě natřené díly pozinkovány již po cca 20-30ti-
minutovém schnutí. 

 
Pro ušetření času může být pasta nanesena na příslušné plochy již v kovozpracujícím závodě. 
Řádně vyschlý ztvrdlý nátěr je způsobilý pro další transport a může zároveň převzít i funkci lehké 
mechanické ochrany. 

 
Po pozinkování můžete křehké zbytky vrstvy krycího laku lehce odstranit např. drátěným kar-
táčem. 
Natřené plochy zůstanou při pozinkování rozměrově stálé a nevyžadují žádné další mimořádné 
ošetření. 

 
Balení:   500 g 
   250 g 
 1000 g 
 
Objednací číslo: LZ-98.02.0000.0 

     
Při dodání:  připravený k použití 
Vzhled: červenohnědá pastovitá hmota 
Zpracování: Upřednostňuje se aplikace nátěrem pomocí štětce. 

 Dbejte na důkladné pokrytí hran. 
Upozornění při zpracování: Před použitím obsah nádoby řádně promíchejte! Naneste pokud 

možno silnou vrstvu laku! 1 nátěr = 200 µm (v mokrém stavu). 
Po použití nádobu opět dobře uzavřete. 

Povrch: V případě potřeby povrch předem vyčistěte ředidlem a odstraňte 
veškeré nečistoty, oleje, mastnotu, grafit, prach, apod. 

Způsob schnutí: na vzduchu  
Doba schnutí: proschnutí přes noc 
Skladovatelnost: max. 6 měsíců 
Hustota: cca 1,24 kg/l 
Obsah VOC – EU limitní 
hodnota pro tento produkt: kat. A/i, 500 g/l (2010) 
  Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC (= těkavé organické 

 látky). 
Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list 
 
Dbejte také na pokyny a údaje uvedené na etiketě každého výrobku! 
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