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2K-Akril alapozó
ZG-03

Gyorsan száradó, akril alapozó, acél, könnyűfém (esetlegesen előkezelés szükséges) és kü-
lönböző műanyag felületeken kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. Magas mecha-
nikai szilárdsággal bír, kopással, ütéssel, lökő és taszító megterhelésekkel, nedvességgel és 
vegyszeres hatásokkal szemben jó kémiai ellenállósággal rendelkezik. Különösen az ipar-
ban, a gép és a -gépjárműgyártásban használható fel. Ideális tapadási felületet képez a rá-
következő akril, epoxi vagy poliuretán alapú bevonatrendszerek felépítésénél.

Továbbá alkalmas gépjárművek felújító lakkozásához is, mint köztes bevonat.

A ZG-03 2K-Akril alapozót két külön, egymástól elkülönített csomagolási egységben, mint A 
részt és mint B részt (edző) szállítjuk. Az alapozó, csak röviddel a feldolgozás előtti A és B 
rész, alapos összekeverése után feldolgozásra kész.

Szállítási csomagolás:   1,0 kg A rész + 0,1 kg B rész
  5,0 kg A rész + 0,5 kg B rész
10,0 kg A rész + 1,0 kg B rész

Szállítási forma: kétkomponensű alapozó
Keverési arány: 10 súlyrész A rész (= ZG-03) + 1 súlyrész B rész 

(= ZA-01)
Fazékidő: kb. 2 óra
Száradási idő (20 ˚C): 3–4 óra
Átlakkozható: 2–3 óra
Száradás (60 ˚C): kb. 1 óra
Kiadósság: kb. 150–200 gr/m²
Feldolgozás: szórással, ecsettel, hengerrel
Oldószer: VA-70
Hígító adagolása: A szórási paraméterek úgy választandók meg, hogy hí-

gítás ne legyen szükséges.
VOC-EU határérték: kat.: A/j, 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma a B résszel keverve: 
500 gr/liter

Szórófej: 1,3–1,5 mm
Szórási nyomás: kb. 3 bar
Szórási viszkozitás: kb. 18–20 másodperc kifutási idővel/DIN 4 mm
Fajsúly, keverve: kb.1,2 gr/ml, színárnyalattól függően 
Rétegvastagság: kb. 30–40 μm rétegenként
Fényességi fok: matt
Színárnyalatok: lásd. az alapozókra vonatkozó színkártyát
Felhasználási terület: kül és -beltérre
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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