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Vastagrétegű horganyjavító festék
LZ-09

Horgany fémhatású, vastagrétegű bevonatrendszer, hibás tűzi horganyzott acélszerkezetek 
és  felületek  javítására  ajánljuk.  Továbbá  alkalmas  a  csiszolás  vagy  a  hegesztés  által 
megsértett horganyzott felületek és a horgany nélküli kisebb részek bevonására, amelyeket 
a horganyzott szerkezetekhez kívánunk illeszteni.  Megfelel a DIN EN ISO 1461 szabvány 
követelményeinek.

Szállítási csomagolás:      100 ml
     250 ml
     500 ml
  1,0   liter
  2,5   liter
  5,0   liter
12,0     kg

Szállítási forma: sűrűn folyós, felhasználásra kész
Száradási mód: levegőn száradó
Száradási idő: egy éjszaka elteltével
Porszáraz: kb. 1 óra elteltével
Átlakkozható: igen, pld. LZ-80 Horganybevonattal
Kiadósság: kb. 8 m²/liter
Feldolgozás: túlnyomórészt ecsettel, vagy hengerrel
Alapfelület: Az alapfelületet előzetesen alaposan tisztítsuk meg, a 

fellazult alkotórészeket mint pld. a rozsdát, fehér rozsdát, 
salakot, kormot, zsírt és az egyéb szennyeződéseket elő-
zetesen alaposan távolítsuk el.

Oldószer: VE-50, VK-30 vagy VK-80
Rétegvastagság: 100 μm felhordásonként (száraz)
Raktározhatóság: Szobahőmérsékleten és száraz körülmények között min.

3 év.
Fajsúly: kb. 1,2 kg/liter
VOC-EU határérték: kat.: A/i, 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter
Alkalmazás: kül és –beltérre
Alkalmazási hőmérséklet: A horganyzott alapfelület hőmérsékletének kb. + 5 ˚C és 

+ 50 ˚C között kell mozognia. Különösen alacsony hőmér-
sékletnél arra kell vigyázni, hogy a hideg horganyzott felüle-
teket a kondenznedvességtől és a ráfagyott harmattól jól 
megtisztítsuk, különben később fennáll annak a veszélye, 
hogy az elvégzett bevonatolások nem jól tapadnak és lepat-
togzanak. Viszont nagyon magas hőmérsékleteknél történő 
festékfelhordáskor, a forró felületen az oldószer túl gyors 
elpárolgása miatt, további eldolgozó átkenésekre nincs lehe-
tőség (nem ad szép felületet).

Fényességi fok: matt
Színárnyalat: Hat különbözően sötétebb vagy világosabb színárnyalati 

lépcsőben szállítható. Lásd. a 6. számú színkártyát.
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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