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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Zink Coating

Reparatie voor gegalvaniseerde oppervlakken
in kleur gelijk aan thermisch verzinken

WEICON Zink Coating is een actieve corrosiebescherming voor alle
metalen oppervlakken die qua kleur op thermisch verzinkt lijkt.

Bij WEICON Zink Coating leggen plaatjesvormige
metaalpigmenten (flakes) zich parallel ten opzichte van het
oppervlak in meerdere, ruimtelijk verspringende lagen op de
ondergrond (dakpaneffect). Ook bij een dun aangebrachte laag
wordt op deze wijze een hoge corrosiebescherming bewerkstelligd.
Daarmee wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in DIN EN ISO
1461

Daardoor wordt het oppervlak langer tegen binnendringend vocht
beschermd. In combinatie met de gelijktijdige elektrochemische
werking wordt een optimale corrosiebescherming bereikt.

technische gegevens

Kleurschakering / Glansniveau Thermisch verzinkt / metalisch glanzend

Bindmiddel Alkydehars

Pigment Zink- en Aluminiumpigmenten (D50 25 μm)

Pigment-zuiverheid ca. Al 99,5% en Zn 99,9%

Metaalandeel in droogfilm ca. 58,5 %

Viscositeit (DIN EN ISO 2431)/Consistentie ca. 70 s 4 mm/strijkbaar

Verwerkingstemperatuur +18 - +30 °C

Verbruik ~120 ml/m²

Spray-consistentie 10 - 20% universeelverdunning

Kruislingse inkerving (DIN 53151) Kenmerk kruislinge inkerving GT 0 tot GT 1

Buigproef doorn 5mm (DIN EN ISO 1519) Geen haarschuurvorming

Primer Niet noodzakelijk

Temperatuursbestendigheid ca. +240 °C

ISSA-Code 53.402.60/61

IMPA-Code 252101/02

Veiligheid en gezondheid
When using WEICON products, the physical, safety technical,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
15001375 Zink Coating 375 ml
15001750 Zink Coating 750 ml
15001902 Zink Coating 2,5 L

Accessoire:
10953001 Verwerkingsspatel,
10953003 Verwerkingsspatel,


