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Anvendelsesteknisk
information.

2K-Epoxy
Zinkstøvfarve grågrøn

SprayMax® aerosol teknologi:
- bred forstøvervifte (sprøjtemønster svarende til en sprøjtepistol)
- højt lakoutput
- konstant forstøvertryk (indtil spraydåsen er helt tømt)

De vigtigste produktegenskaber:
- udmærkede vedhæftningsegenskaber på alle metalliske

undergrunde som stål, galvaniseret stål eller aluminium
- høj katodisk korrosionsbeskyttelse pga. zinkindholdet
- testet og godkendt af tysk militær
- hurtig tørring
- god gennemhærdning
- flot forstøvning
- nem og tidsbesparende påføring
- god flydning
- kan overlakeres med 1K eller 2K-fyldere eller 2K-dæklakker, basislakker/klarlakker
- chromatfri
- godt isolerende
- opløsningsmiddelresistent
- kan overlakeres våd-i-våd efter 5 min. / 20°C (så snart den er trukket mat op)

Anvendelse:
- Universal zinkchromatholdig, tokomponent rustbeskyttende grunder til alle metalliske

undergrunde.

Undergrunde
- blank stålplade, renset og slebet
- galvaniseret stålplade. renset og slebet
- aluminium
- PE-spartel, renset og slebet
- lakerede overflader, rensede og slebne
- brug ikke 2K-epoxy zinkstøvfarve på syrehærdende grunder

Forbehandling
- Fjern alt løst rust, slib og rens med silikonefjerner.

Bland SprayMax® 2K Epoxy Zinkstøvfarve med hærder:
- Ryst først dåsen i mindst 2 minutter regnet fra det øjeblik, hvor du kan høre kuglen slå mod

dåsens indvendige sider.
Tag den røde knap fra hætten, sæt den på ventilen på spraydåsens bund. Tryk bunden op med din
håndflade, indtil du kan mærke den tager ved.

- Ryst derefter spraydåsen kraftigt igen i mindst 2 minutter for at blande SprayMax 2K Epoxy Zinkstøv-
farve og hærder. Lav et prøvesprøjt

- Forarbejdningstid ved 20°C ca. 48 timer.
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Påføring

3-4 sprøjtegange = ca. 60 µm. Sprøjteafstand ca. 25 cm

5 min. /20°C afluftning mellem hver sprøjtegang

støvtør: 5 min./20°C IR-tørring er mulig
klæbefri: 10 min./20°C
gribefast: 80 min./20°C
udhærdet: 12 tim./20°C

Efter 12 timer/20°C vådslibning med korn P800-1000.

Særlige egenskaber:
- Råstofbasis: epoxy harpiks

Vigtigt/tips:
- SprayaMax® 2K Epoxy Zinkstøvfarve kan ikke anvendes til udendørs brug uden først at blive over-

lakeret med andre lakmaterialer
- hvis zinkstøvfarven skal videreforarbejdes efter 24 timer skal den slibes først
- kun til erhvervsmæssigt brug
- lageropbevaring 12 måneder ved 20°C

Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udvalgt og gennemgået af Spies Hecker og svarer til den viden, vi
råder over i dag. og har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder. De
garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave.
Det påhviler anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse.
Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende
sikkerhedsregler, altid iagttages. Vi forbeholder os ejendomsretten til alle patenter, mærker og ophavsret
nævnt i dette dokument.
Vi forbeholder os ret til til enhver tid at aktualisere og uddybe informationerne i dette datablad uden
forudgående varsel.
Vi indestår for en upåklagelig kvalitet inden for rammerne af vore almindelige salgsbetingelser.
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