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Cinkpor-etilszilikát alapozó
GZ-50

Speciális cinkpor-etilszilikát alapú mázoló, bevonóanyag.
Alapozó, mázoló bevonóanyag, magas igénybevételnek kitett  objektumokhoz, mint 
pld. többek között acélszerkezetekhez, hajótestekhez, ipari  és- tankberendezések-
hez, csővezetékekhez, gépjármű szerkezeti elemekhez és alkatrészekhez ajánljuk.
Használata fémesen csupasz, sima, de leginkább szórással előkészített alapfelületet 
követel meg. 20 μm rétegvastagságig ponthegeszthető. Száradás után az egy és –
kétkomponensű  lakkrendszerekkel  átlakkozható.  Több  mint  90%-os  horganytarta-
lommal rendelkezik a száraz filmrétegben. Airless szórási eljárással egy munkafo-
lyamatban nagyon magas rétegvastagságok érhetők el.

Szállítási csomagolás: 0,5 kg   6,0 kg
1,0 kg 12,0 kg
2,0 kg 24,0 kg

Szállítási forma: folyékony, kenhető állapotú
Felhasználás: 300–500 gr/m²
Alapfelület: A Sa 2 ½ előkészítési fok és a DIN EN ISO 12 944 

szabvány 4. rész szerint. Az alapfelületnek szeny-
nyeződésektől, olajtól és zsírtól stb. mentesnek kell 
lennie.

Száradási mód: A levegő nedvességtartalmával edz, keményedik ki, 
így legalább 50%-os relatív páratartalom szüksé-
ges.

Hőállóság: kb. 400 ˚C 
Porszáraz: Kb. 30–60 perc elteltével, a rétegvastagságtól füg-

gően. A teljes keménységét a rétegvastagságtól, 
hőmérséklettől és a levegő nedvességtartalmától
függően, 1–2 nap eltelte után éri el.

Rétegvastagság: rétegenként legalább 40–50 μm
Bevonatolási javaslat: acélfelületen: 1 x 2 alapozandó plusz

 1 - 2 x fedőlakk
Feldolgozás: Ecsettel, szórással, hengerrel, de airless eljáráshoz 

is alkalmas.
Feldolgozási utalás: A feldolgozás előtt és alatt újra és újra jól keverjük 

fel!
Alkalmazás: kül és -beltérre
Átlakkozható: az egy és -kétkomponensű lakkokkal
Fajsúly: kb. 2,37 kg/liter
VOC-EU határérték: kat.: A/i, 500 gr / liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 500gr/liter
Színárnyalat: mattul szürke
Biztonsági és veszélyesség lásd. a biztonsági adatlapot
szerinti besorolás:

    TM/GZ-50 überarbeitet am: 04.03.10 rei/mh übersetzt am 15.03.10 rei/ms/01-01/H


