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ZINCO 98 
ЦИНКОВИЙ СПРЕЙ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вигляд: чистий цинк 98%   
Чистота пігмента: > 98% 
Колір: темно-сірий 
Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху – не містить 
хлорфторвуглеводнів  
Товщина сухої плівки: 30-60 мкм мікрон (поперечне покриття)  
Криюча здатність: висока  
Коофіцієнт криючої здатності: близько 150мл/м² (поперечне покриття)    
Час висихання: 5-10 хвилин (швидко сохне та не стікає) 
Електропровідність: висока  
Абразивна стійкість: дуже висока 
Поперечне нарізання: (DIN 53151 – ISO 2409) = GT 0 
Випробування сольовим розпиленням: (DIN 50021 – DIN 53167 – ISO 9227) = > 500 
годин (сольовий туман)  
Стійкість до окислення: дуже хороша стійкість до корозії 
Температура обробки: розпилюйте при температурі від +5°C до +35°C (оптимальна 
температура від +18°C до +25°C)  
Термостійкість: опір шару покриття від -50°C до + 500°C (металевий порошок витримує до 700°C)  
 

ВЛАСТИВОСТІ 
- Для зварювальних робіт 
- Підходить для цинкування та захисту гайок та болтів  
  

ОПИС 
 
ZINCO 98 – це спрей з високим вмістом цинку і особливо підходить для зварювальних робіт, для 
відновлення та цинкування оцинкованих пластин, для цинкування та захисту гайок та болтів, що 
піддаються впливу погоди протягом довгого часу. Цей продукт створює щільну та стійку цинкову плівку, 
яка захищає залізні матеріали від окислення та може бути зафарбованим або залишеним як фінальний 
захист. Він захищає від соляного туману протягом багатьох годин. Балончик оснащений захистом, що 
запобігає скапуванню та захищає від забруднень протягом використання. 
  

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 
ДОБРЕ ЗБОВТАЙТЕ КОНСЕНТРОВАНИЙ ПРОДУКТ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.  
Перед використанням збовтуйте балончик щонайменше протягом 1 хвилини, поки маленька кулька 
всередині не забовтається. Для того, щоб продукт залишався однорідним, час від часу його збовтуйте. 
Ніколи не розпилюйте його до того, як збовтаєте, в іншому випадку концентрована та важка цинкова 
пудра, що розміщується на дні може піднятися та заблокувати клапан. І тоді балончик буде непридатний 
для використання. Розпилюйте продукт з відстані 25 см на поверхню, яку збираєтесь обробляти після її 
миття та знежирення. Після використання переверніть балончик та розпиліть продукт протягом 
декількох секунд для уникнення закупорки клапана.   
  

УПАКУВАННЯ 
Аерозольний балончик 400 мл 
В коробці по 12 балончиків  
Код товару 11310/04SC 
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