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Apraksts  

Ilgtermiņa korozijas aizsardzības līdzeklis uz cinka bāzes, darbojas arī kā sākotnējais slānis. 
 

 

 

 

Lietošanas ieteikumi 

Pielietojums 

 

Pielietošanas nozares  

§ Terauda konstrukciju celtniecība 

§ Gaisa kondicionēšana  

§ Atklāto jūru iekārtas 

 

Priekšrocības un ieguvumi 

Bojātu cinkotu virsmu apstrādei pēc metināšanas, 
urbšanas vai griešanas.

Melno metālu gruntēšanai, kad cinkošana nav iespējama, 
piemēram, transportlīdzekļu un kuģu remontos, tērauda 
ēku būvniecībā, civilajā un tiltu būvē, tvertņu un gaisvadu 
līniju un izplūdes sistēmu remontos

Piemērots arī punktmetināšanai

Augsta efektivitāte pateicoties aktīvai katoda 
korozijas aizsardzībai.

Daudzveidīga, noturīga aizsardzība pret koroziju arī 
termiskai slodzei pakļautām daļām.

Ekonomisks, pateicoties zema patēriņa, 
pašattīrošam aerosola vārstam.

Papildina cinkošanu un veido raupju, lipīgu virsmu 
turpmākai krāsošanai.

Labākai saķerei, virsmu vispirms attīra mehāniski, tad ar OKS 2610 / OKS 2611 universālo tīrītāju. Virsmām pirms 
apstrādes jābūt spožām un sausām. Sakratīt flakonu pirms lietošanas. Izsmidzināt vienmērīgā, plānā kārtā, aptuveni 
no 20-30cm attāluma uz sagatavotās virsmas (krustu-šķērsu, vai apļveida kustībām). Izvairīties no pārmērības. 
Žūšanas laiki norādīti pie tehniskajiem datiem. Atkārtot procedūru biezākiem slāņiem. Uzmanību! Izlīdzināšana vai 
aizpildīšana nav iespējama ar OKS 2511. Neuzklāt pie zemākas temperatūras par +10°C un relatīvā mitruma 
pārsniedzot 80%.
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Tehniskie Dati  

  Standarts  Nosacījumi  Vienība  Vērtība  

Cietie lubrikanti 

Tips        Cinks, 98.5% tīrība 

Kopējais īpatsvars DIN 51 814 sacietējis % masas  38 

Saistviela 

Tips     Mākslīgo sveķu mikstūra 

Šķīdinātājs 

Tips     Mikstūra 

Kārtas pārklājums 

Optimālais kārtas biez.  DIN 50 981/50 984 DIN 50 982-2 µm 60 - 80 

Apstrādes temperatūra    °C Istabas temperatūra 

Žūšanas laiks  pie 20°C min aptuveni 15 

Cietēšanas laiks   h 10 - 12 

Var krāsot otru kārtu  pie 20°C h aptuveni 12 

Virsmas noklāšana   m²/skārdene aptuveni 3 

Specifiskie dati  

Blīvums DIN EN ISO 3838 20°C g/ml 1.1 

Krāsa     cinka-pelēka 

Darbības temperatūras  

Augšējā darbības temp.
 

  °C 400 

Rūsas aizsardzības tests  

Sāls smidzināšana DIN 50 021 > 70 µm h 700 

 
Iepakojums 

§ 400 ml aerosols  
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Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. 
Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi 
nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta.
Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā 
individuālos gadījumos.
Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, 
gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.
Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu 
piemērotību.
Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.

® =Reģistrēta preču zīme

pie 20°C


