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2K-Epoxi alapozó
ZG-02
Epoxidgyanta és cinkfoszfát alapú, speciális alapozó, fémfelületekre, mint pld. acél, vas, horgany, könnyű-
fém, amelyeket szervetlen vegyszerek, hígított savak, hígított lúgok, sós oldatok, víz, kondenzvíz nedvessé-
ge, oxidáló anyagok és oldószerek korróziójával szemben védeni kell. Magas mechanikai szilárdsággal és 
kitűnő tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, különösen tűzi horganyzott felületekre alkalmas.
A DB (Német Vasutak) 918.300 Technikai Szállítási Feltételek 33. oldal anyagszám: 588.03.33 RAL 
3012 szerint bevizsgált és engedélyezett termék.
Oldószertartalmú.  A és B részből áll. Az adott követelményektől függően, majdnem minden rákövetkező 
egy és -kétkomponensű mázoló, fedőfestékkel átlakkozható. A magas aktív pigmenttartalmának köszönhe-
tően, hosszútávú védelmet biztosít acél és -vasfelületek számára, mind kültéri,  mind beltéri használatra 
alkalmas.
A feldolgozás előtt A részt a B résszel jól keverjük össze, majd 30 percig hagyjuk állni és csak ezután 
dolgozzuk fel.

Szállítási csomagolás:   1,0 kg A rész  +     200 gr B rész
  5,0 kg A rész  +  1,0    kg B rész
10,0 kg A rész  +  2,0    kg B rész
20,0 kg A rész  +  4,0    kg B rész

Rendelésszám: ZG-02.01.0000.0 A rész
ZE-01.00.0000.0 B rész

Szállítási forma: felhasználásra kész, A és B résszel
Szállítás: Kétkomponensű alapozó, két különböző dobozban és egymásra össze- 

hangolt súlyegységben.
Keverési arány: 5 súlyrész A rész + 1 súlyrész B rész
Fazékidő: Kb. 6 óra, a bekevert anyagot ezen idő alatt fel kell dolgozni!
Száradási idő (20 ˚C): kb. 24 óra
Átlakkozható: már 2-3 óra elteltével
Feldolgozás: Ecsettel, hengerrel, szórással. A részt a B résszel jól össze kell keverni. 

Az alapozó csakis alapos felkeverés után felhasználásra kész. A fazékidő 
betartására ügyelni kell!

Hőállóság: kb. 100 ˚C, rövid ideig 150 ˚C 
Oldószer: VE-50 
Hígító adagolása: A szórási paramétereket úgy válasszuk meg, hogy hígítás ne legyen 

szükséges.
Fajsúly, keverve: kb. 1,2 gr/cm³, színárnyalattól függően
VOC-EU határérték, keverve: kat.: A/j: 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma a B résszel keverve: 500 gr/liter
Rétegvastagság: legalább 30 μm rétegenként
Bevonatolási javaslat: 2 x ZG-02 + 2 x ZL-23 dekoratív felületekre

2 x ZG-02 + 2 x ZL-22 korrózióvédelmi rendszerekhez
Fényességi fok: matt
Alkalmazás: kül és -beltérre
Színárnyalatok: fehér, fekete, szürkészöld, sárgásnarancs, vörösesbarna, sötétszürke, vi-

lágosszürke; lásd. a 7. számú színkártyát (nem DB színárnyalatok)
Kiadósság: kb. 150-200 gr/m²
Alapfelület: Szükség szerint az alapfelületet addig tisztítsuk, amíg az szennyeződé-

sektől, rozsdától, olajtól, nedvességtől és fellazult festékrétegektől men-
tes.

A horgany alapfelület A ReiColor 29. számú Technikai felhasználási útmutatójának a 2.1.-től-a
előkezelése: 2.6.-ig bekezdéseit, valamint az EN ISO 12944 előírásait kérjük gondosan 

figyelembe venni.
Raktározhatóság: legalább 12 hónap a gyártás dátumától számítva
Biztonsági és veszélyesség lásd. a biztonsági adatlapot
szerinti előírás:

              TM/ZG-02 überarbeitet am 08.03.10 rei/mh übersetzt am 09.11.10 rei/ms/01-02/H


