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Zinc Primer  (aerozol) 
 

farba podkładowa cynkowa   

 

 
 

Charakterystyka 
 

Zinc Primer  jest wysokiej jakości powłoką ochronną 
przeznaczoną jako podkład pod dalsze malowanie. Zawiera 
fosforan cynku Zn3(PO4)2 , żywice alkilowe. Zabezpiecza przed 
rdzą przeciwdziałając złuszczaniu się farby nadkładowej. 

 
Cechy szczególne 
 

• ulepsza przyleganie farby powierzchniowej do podłoża 
• nie prześwituje nawet spod pastelowych farb 
• można pokrywać farbami jednoskładnikowymi już po 1 

godzinie 
• mocno przywiera do powierzchni ze stali wyrównując 

powierzchnię 
• nie zawiera związków ołowiu, chromu, rozpuszczalników 

chlorowych i aromatycznych  

Stosowanie do:  
 

• nadwozia pojazdów 
• sprzęt rolniczy 
• elementy stalowe, okna  
• spawy 
• obudowy i ramy 

 
Sposób użycia: 

• wstrząsać puszką co najmniej minutę do uwolnienia się 
kulki wewnątrz, ponawiać w trakcie nakładania 

• oczyścić podłoże z rdzy i osadów szczotką, odtłuścić 
powierzchnię 

• w przypadku powierzchni galwanizowanej lub 
oksydowanej lekko piaskować zabezpieczany element 

• trzymając puszkę pionowo nanosić równomiernie cienkie 
warstwy (2-3) w odstępach czasu nie krótszych niż 3-5 
minut  

• aby uniknąć zapchania dyszy, po użyciu odwrócić puszkę 
do góry dnem i przedmuchać dyszę 

• jeśli dysza ulegnie zatkaniu, zdjąć kapturek i przeczyścić 
jego dysze cienkim drutem 

 
Ostrzeżenia: 
 
Nie stosować do pokrywania elementów pod napięciem. 

Dane techniczne: 
 

Wygląd: ......... jasnoszara, matowa powłoka  
Ciężar właściwy...................... 1,05 g/cm3 
Rozpuszczalność: ................................... 
........................nierozpuszczalny w wodzie,  
............rozpuszczalny benzyną ekstrakcyjną  
Wysychanie:.................. ca 30 min - dotyk 
........................................ ca 1h - nadkład 
.....................................ca 24 h całkowicie  
Wydajność ...................... ca. 1m2 z puszki  
Palność ................................... łatwopalny 
Pakowanie: ............................................ 
............. aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie) 
 
 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych 
warunkach może być przechowywany co najmniej 
48   miesięcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


