
 

  

Základová barva se zinkovým práškem GZ-70 
 
 

Všeobecný popis produktu: 
Základní nátěr pigmentovaný zinkovým práškem, určený na 
plochy s vyšším korozním zatížením. Je požadován podklad 
vyčištěný až na kov, pokud možno otryskaný. 
Vhodný pro bodové svařování při tloušťce nátěru do 20 µm. 
Podíl zinku v suchém filmu činí více než 90%. 
 

Vlastnosti a použití: 
Základní nátěrová hmota pro vysoce namáhané objekty, např. 
pro ocelové konstrukce, lodní trupy, průmyslová zařízení, 
součástky motorových vozidel.  
Produkt odpovídá svým složením látce č. 588.20.38 DB 
(Německé spolkové dráhy). 
Produkt odpovídá požadavkům norem DIN EN ISO 1461 / DIN 
EN ISO 3549. 
 

Základní údaje: 
Pojivová báze:   epoxyester 
 

Schnutí:      na vzduchu 
 

Vzhled:    středně viskózní kapalina 
 

Barevné odstíny:   šedé 
 

Stupeň lesku:   matný 
 

Při dodání:   připravený ke zpracování 
 

Velikost balení:   0,5 kg, 1,0 kg, 2,0 kg, 6,0 kg, 12,0 kg 
 

Skladovatelnost:   Krátká doba skladovatelnosti produktu! 
Přesné údaje obdržíte od našeho tech-
nického oddělení nebo od našeho    

  obchodního zástupce.. 
 

Pokyny ke zpracování: 
Příprava materiálu: 
Před aplikací produkt dobře promíchejte pokud možno 
elektrickým míchadlem. Promíchejte důkladně celou hmotu až 
ke stěnám a dnu nádoby. 
 

Způsob aplikace: 
štětcem, nástřikem, válečkem, vhodný pro aplikaci  
airless-nástřikem 
 

Teplota při zpracování: min. teplota materiálu a plochy 
objektu +5°C 
 

Doba zpracovatelnosti: neomezená, neboť se jedná o 
jednosložkový produkt 
 

Rozpouštědlo a čištění prac. nářadí: VK-80 
 

Příprava podkladu: 
Otryskání na stupeň čistoty Sa 2 ½ dle normy DIN EN ISO  
12 944, díl 4. Podklad musí být zbavený veškerých nečistot, 
oleje, mastnoty atd. 
 

Nátěrové systémy: 
Nátěr je po zaschnutí přelakovatelný jednosložkovými lakovými 
systémy. 
 

Technické údaje: 
Teoretická vydatnost: cca 3,0 m²/kg (60 µm DFT)  
 

Doba schnutí (cca 60 µm/+20°C):  
T1 (zaschlý proti prachu): cca 30 min      DIN EN ISO 9117-5 
T6 (zaschlý na dotek):      cca 3-4 hod     DIN EN ISO 9117-5 
 

Důležité informace: 
Obsah VOC:  
EU mezní hodnota pro tento produkt:  

kat. A/i, 500 g/l VOC (2010).  
Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC. 
 

Bezpečnostní pokyny: 
Bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v bezpečnostním listu k pro-
duktu. Dále dbejte na dodržování ostatních předpisů, např. Naří- 
zení o nebezpečných látkách (SRN). 
 

Báze údajů: Veškeré technické údaje obsažené v tomto technic-
kém listu vycházejí z laboratorních testů a mohou se odchylovat  
od hodnot dosažených v praxi. 
 

Upozornění: 
Výše uvedené údaje se zakládají na našich současných zna-
lostech a zkušenostech a platí za předpokladu náležitého  
uskladnění a odborného zpracování produktu. Tyto údaje před-
stavují technický popis kvality produktu, avšak v žádném pří-
padě neslouží jako záruka vlastností produktu v právním 
smyslu. Změny specifikace produktu jsou vyhrazezeny. Naše 
písemné a ústní poradenství ohledně aplikace našich produk- 
tů se opírá o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky labora-
torních testů, slouží však pouze jako nezávazná doporučení, 
také co se týče možných práv třetích osob. Tato doporučení 
v žádném případě nezbavují uživatele povinnosti seznámit se  
s našimi aktuálními bezpečnostními listy a technickými infor-
macemi a přezkoušet vhodnost použití našich produktů na za-
mýšlené účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů 
jakož i produktů vyrobených uživatelem na základě našeho 
technického aplikačního poradenství probíhá mimo naši kon-
trolu a veškerou zodpovědnost přebírá uživatel. Prodej našich 
produktů probíhá dle našich aktuálně platných prodejních a 
dodacích podmínek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuální upozornění: Důrazně upozorňujeme na to, že technické 
informační a pracovní listy, které jsou ke stažení na naší webové 
stránce www.reicolor.de, nemusejí odpovídat aktuálnímu vydání. 
Případné novější technické informační listy žádejte na tel. čísle  
+420 371 750 240. 
 
TM/GZ-70 aktualizace: 29.04.16 rei/in /  
přeloženo z NJ: 01.08.16 in/01-01/CZ 
 

Aktualizací tohoto technického listu ztrácejí všechny 
předchozí zveřejněné verze svoji platnost. 


