
Cinkfoszfát alapozó GK-02

Általános termékleírás:
Kiváló minőségű, sokoldalúan felhasználható alapozó 
bevonat, válogatott rozsdavédelemre szolgáló pigmentekkel. 
Műgyantán alapuló egykomponensű alapozó.

Tulajdonságok és alkalmazási terület:
Acél és –vasfelületek bevonatolására; kül és –beltéri használat-
ra. Mentes kromát és ólomvegyületektől. Gyorsan száradó. Ipari 
berendezések és létesítmények, járműjavítások és épületszerke-
zetek mindenféle alapozási munkálataihoz ajánljuk.

Termékadatok:
Száradási mód: levegőn száradó

Küllem: közepes viszkozitású

Színárnyalatok: lásd. a 7. számú színkártyát; 
szürkészöld, vörösesbarna, fekete, fehér, különleges és néhány 
RAL-színárnyalatok (nem DB-Német Vasutak színárnyalatai)

Fényességi fok: félig matt-tól 60 (60˚)-tompán mattig 5 
(60˚)
a színárnyalattól függően

Fajsúly: kb. 1,25-1,4 kg/l a színárnyalattól 
függően

Szállítási forma: feldolgozásra kész

Szállítási csomagolás: 1,0 l, 2,5 l, 5,0 l, 14,0 kg, 37,0 kg

Rendelésszám: pld. GK-02.00.0013.0 vörösesbarna 
színárnyalat

Raktározhatóság: hűvös, száraz helyen, az eredeti, 
felnyitatlan csomagolásban 2év

Feldolgozási utalások:
Anyagelőkészítés:
A feldolgozás előtt a keverővel jól keverjük fel. A csomagolási 
tartó aljára és a falára rátapadt anyagot is jól keverjük fel.

Feldolgozási módszerek:
Egy egységes rétegvastagság és egy optikusan egyenletes 
bevonat elérése a felhordási eljárástól függ. A legjobb ered-
ményt többnyire szórással érhetjük el.
Ecsettel-hengerrel:
Jó behatolási képesség és a felülettel jó tapadást képez, külö-
nösen akkor, ha más felhordási eljárások nem lehetségesek.
Szórással:
Magasnyomású eljárással, 4-6 bar, 1,5-2 mm-es szórófejjel, ha 
szükséges egy kevés hígító hozzáadagolásával.
Airless-szórással:
Szórási nyomás min. 180 bar, szórófejek 0,38-0,53 mm között, 
szórási szög: 65-80˚.
Esta-szórással:
Pld. Ransburg 2, vagy más hasonló berendezéssel. Elektroszta-
tikusan beállított. Kérjük a gyártó információit figyelembe venni.

Feldolgozási  hőmérséklet: Az  alapozó  és  a  bevonni  kívánt 
felület hőmérséklete: min. + 5 ˚C

Feldolgozási idők: korlátlan ideig, mivel egykomponensű anyag

Oldószer és a szerszámok tisztítása: VK-30 oldószerrel

Bevonatrendszerek:
Javaslatok:
Kézzel rozsdátlanított és szórt acélfelület:
1 x Cinkfoszfát alapozó GK-02
1-2 x fedő lakkbevonat LK-12, LK-32 vagy LK-52 min. 200 µm 
összszáraz rétegvastagság További javaslatokat lásd. a 4.sz.
Technikai Munkalapban, az 1. és 2. sz. táblázatokban.

Utalás: Aromás szénhidrogéneket tartalmazó bevonatok 
átdolgozásakor kedvezőtlen feltételek mellett a bevonat 
felhúzódása és/vagy ráncosodása, azaz felhullámosodása 
következhet be.

A felület előkezelése:
Acélfelület:
Mechanikusan kézzel vagy gépi erővel a megfelelő szerszám-
mal, vagy pedig szórással SA 2 ½ tisztasági fokig.
Régi, óbavonatok:
Jól tapadó óbevonatokat alaposan tisztítsunk meg, a fellazult 
részeket távolítsuk el. A károsodott részeket mechanikusan 
vagy szórással rozsdátlanítsuk és az új bevonat felkenése 
előtt javítsuk ki.

Technikai adatok:
Anyagszükséglet:
Veszteség nélküli elméleti kiadósság közepes száraz réteg- 
vastagság esetén kb. 200-250 gr/m², a bevonat színárnyala-
tától és a hígítási foktól függően.

Száradási idők: (kb. 60 µm/+ 20 ˚C):
Porszáraz kb. 30 perc után, fogásálló kb. 1-2 óra, terhelhető 
kb. 12-16 óra után és teljesen kiszáradt kb. 1 hét elteltével.

Leragaszható és szállítható:
A legjobb, ha bevonatolt felület teljesen kiszáradt, korábbi idő-
pontban csak a felület előzetes vizsgálata után.

Ellenállóság:
Hőmérséklet: kb. + 80 ˚C szárazhőség, rövid ideig + 100 ˚C
Vegyi hatások: a felhasznált fedőbevonattól függően

Fontos információk:
EU-rendelet: Kat.: B/c, 540 gr/liter VOC (2007), a termék 
maximális VOC-tartalma: 540 gr/liter

Veszélyességi utalások:
Lásd. a biztonsági adatlapban. További előírásokat, mint pld. 
a veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteket is figyelembe 
kell venni.

Adatbázis: Az ebben az adatlapban található összes techni-
kai adatok laborvizsgálatokon alapulnak és a gyakorlatból 
adódó értékektől ténylegesen eltérhetnek.

Jogi utalások:
A fenti adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon 
alapulnak, a szabályszerű raktározás és a szakszerű feldol-
gozás feltételéből kiindulva. Adataink termékeink műszaki 
minőségi ismérveinek a leírását szemléltetik és nem jelente-
nek garantált terméktulajdonságokat jogi értelemben. A ter-
mékspecifikáció változtatásának a jogát fenntartjuk. Szóbeli,
írásbeli, valamint kísérleteinkre alapozott alkalmazástechni-
kai tanácsadásunk a legjobb tudásunk szerint történik, 
viszont nem kötelező jellegűek, ami harmadik személyek 
esetleges (ipariminta) jogvédelmére is vonatkozik. Tanács-
adásaink nem mentesítik Önöket aktuális biztonsági adat-
lapjainknak, műszaki információinknak és termékeinknek az 
Önök részéről történő megvizsgálási kötelezettsége alól, kü-
lönös tekintettel a termékeknek a tervezett alkalmazási eljá-
rás megfelelése és szolgáltatási céljuk szempontjából. Ter-
mékeink alkalmazása, felhasználása és feldolgozása, továb-
bá az alkalmazástechnikai tanácsadásaink alapján az Önök 
által előállított termékek, ellenőrzési lehetőségeinken és be-
folyásunkon kívül esik, így kizárólagosan az Önök felelőssé-
gi körébe tartozik. Termékeink eladására irányadóan a min-
denkori érvényes, értékesítési és szállítási feltételeink vonat-
koznak.
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