
TECHNIKAI
ADATLAP

ReiColor Chemie GmbH ReiColor Festék és Lakk Kft.
D-90518 Altdorf H-9181 Károlyháza

Internet:
http://www.reicolor.de

Tel.: +49 (0)9187 / 9703-0 Tel.: e-Mail:info@reicolor.de
Szóbeli, írásbeli valamint kísérleteinkre alapozott használati utasításaink, technikai útmutatásaink legjobb tudásunk alapján készültek, nem vonnak maguk után semmilyen jellegű kötelezettséget. Ez harmadik 
személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Technikai tanácsadásaink nem zárják ki jelenlegi használati utasításaink - különösen a biztonsági - valamint technikai adatlapokban feltüntetett ismertetők - és termékeink 
Önök által való megvizsgálását a tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük és szolgáltatásuk szempontjából. Termékeink alkalmazása, felhasználása és feldolgozása valamint a technikai tanácsadásaink 
alapján Önök által előállított termékek felhasználása befolyásunkon kívül esik és kizárólagosan az Önök felelősségi körébe tartozik. Termékeink eladására a mindenkori értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

+36 (06) 96 / 572 000

Cinkpor alapozó
GZ-70

Cinkpor alapú, speciális mázoló, bevonóanyag, magas tisztaságú, 99,9%-os tiszta 
horganytartalommal, mindenféle töltőanyag vagy más pigmentanyag részesedés nél-
kül.
Epoxiészter alapon előállított. Összetételében megfelel a Német Szövetségi Vasutak 
(Deutsche Bundesbahn) 588.20.38 anyagszámú termékének.

Alapozó, mázoló bevonóanyag, magas igénybevételnek kitett  objektumokhoz, mint 
pld. acélszerkezetekhez, hajótestekhez, ipari berendezésekhez és gépjármű szerke-
zeti elemekhez, azaz alkatrészekhez.

Használata minden esetben fémtiszta vagy homokszórt  alapfelületet  követel  meg. 
Ponthegeszthető. Száradás után az összes egykomponensű lakkokkal átlakkozható.

Több, mint 90%-os horganytartalommal rendelkezik a száraz filmrétegben.

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

Szállítási forma: folyékony, kenhető állapotú
Felhasználás: 300–500 gr/m²
Alapfelület: homokszórt, Sa 2½
Száradási mód: levegőn száradó
Porszáraz: kb. 30 perc elteltével
Száradási idő: egy éjszaka elteltével átszáradt
Rétegvastagság: Felhordásonként min. 40–50 μm.

Bevonatolási javaslat acélfelületen:
1 x 2 alapozzuk és 1-2 x fedőlakk felhordása

Feldolgozás: Ecsettel, szórással, hengerrel, de airless eljáráshoz 
is alkalmas.

Feldolgozási utalás: A feldolgozás előtt jól keverjük fel!
Alkalmazás: kül és -beltérre
Átlakkozható: az összes egykomponensű lakkokkal
Oldószer: VK-80
Fajsúly: kb. 2,6 kg/liter
VOC-EU határérték: kat.: A/i, 500 gr/liter (2010)

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