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OMSCHRIJVING 

Zinc Coat is een unieke coating die ontwikkeld is voor het beschermen van blanke metalen. Het 
product is naast het gebruik als eindlaag, ook toe te passen als primer/tussenlaag. De Zinc 
Coat heeft zgn. roesomvormende eigenschappen en vloeit door de toevoeging van de 
alkydharsen zeer fraai over uw ondergrond. Het product laat zich na het applicatie uitstekend 
lassen en/of puntlassen. 

ARTIKELNUMMER    800576 (Zwart)     
VERPAKKING      Aerosol 500 ML  
VERPAKKINGSEENHEID   Per doos (12 Stuks)   

PRODUCT INFORMATIE 
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 Sneldrogend 
 Goede vulkracht 
 Uitstekende corrosiewering 
 Goed (punt)lasbaar (na volledige doordroging) 
 Uitstekende hechting 
 Overschilderbaar/overspuitbaar met nagenoeg  

alle moderne verf- en laksystemen 
 Schuurbaar na volledige doordroging 
 Ideaal als ondergrond voor vervolgbewerkingen 
 Bevat een roestomvormer en een zeer hoog  

gehalte zink! 

 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 BASIS         Zink met een gemodificeerde alkydhars 
DICHTHEID    1060 kg/m³ 
CONSISTENTIE      Vloeibaar 
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID   -45°C tot +140°C 
VERWERKINGSTEMPERATUUR +15°C tot +25°C 
STOFDROOG    Na ± 15 minuten 
DOORHARDINGSSNELHEID  24 uur (+23°C / Relatieve luchtvochtigheid 55% / 60 µ) 
MINIMAAL AANBEVOLEN LAAGDIKTE 60 µ (droog) 
OVERSCHILDERBAAR   Na 6 uur en binnen 24 uur 

APPLICATIE 
Schud de kogel los en schud na het loskomen de bus minimaal 2 minuten. Met gelijkmatige bewegingen 
het volledige oppervlak bespuiten met een afstand van ongeveer 25 cm à 30 cm. Als u meerdere lagen 
aanbrengt, laat elke laag enkele minuten uitdampen. Na gebruik de spuitbus omdraaien en het ventiel goed 
leeg spuiten. 
 
BEHANDELING ONDERGROND 
Zorg door middel van de UniSolve of de UniSolve Spray dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is. 
Verwijder daarnaast alle loszittende deeltjes. Schuur oude verf- of primerlagen op, om zo een goede 
hechting te garanderen. 
 
REINIGING MATERIALEN 
UniSolve Spray of Parts Cleaner. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, 
tussen +5°C en +25°C. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 


