
 

Zinkový opravný sprej 
LZ-10 

 
 Pro opravy vadných míst na žárově pozinkovaných plochách a dále pro barevné přizpůsobení ne-

pozinkovaných dílů napojených k pozinkovaným konstrukcím. 
Zinkový opravný sprej LZ-10.40 lze použít kdykoliv – snadná a jednoduchá aplikace.  
Ke každé sprejové nádobce s nasazeným bílým rozprašovačem je přibalen ještě jeden červený 
rozprašovač. Bílý rozprašovač můžete snadno sejmout mírným otáčením směrem nahoru a na-
hradit červeným. 
Vhodný rozprašovač vyberete dle následujících kritérií: 

 Bílý rozprašovač s kruhovou tryskou je určen pro opravu menších ploch, např. při tvorbě skvrn. 
Červený rozprašovač s nastavitelnou plochou tryskou a "lakovacím efektem" je určen pro opravu 
větších ploch.  

 Při opravách vadných míst dle DIN EN ISO 1461 a pro optické přizpůsobení nepozinkovaných 
dílů doporučujeme pro dosažení potřebné tloušťky vrstvy následující postup:  

1) Proveďte základní nátěr silnovrstvou opravnou barvu na zinek LZ-09, příp. zinkovou oprav-
nou barvu  LZ-50. 

2) Naneste barvu LZ-10. 
 
 

Balení: 400 ml 
 
Objednací čísla: LZ-10.40.0000.0 

 LZ-10.40.0000.1 
 LZ-10.40.0000.2 
 LZ-10.40.0001.0 
 LZ-10.40.0002.0 
 LZ-10.40.0003.0 

 
Při dodání: technický aerosol; obsahuje 2. rozprašovač 
Způsob schnutí: na vzduchu 
Doba schnutí: cca 20 min při normální okolní teplotě 
Přelakovatelnost: omezená, pouze po předchozím vyzkoušení 
 přelakování většinou nevhodné u povrchů s duplexním systé- 

mem 
Vydatnost: 3-4 m2/400 ml (= 1 sprej) 
Tloušťka vrstvy: cca 20 µm na 1 vrstvu 
Teplota při použití: do  –10°C 
Skladovatelnost: 1 rok    
Podklad: Předem důkladně očistěte, nestříkejte barvu na znečištěný, mast-

ný  nebo vlhký povrch! 
Upozornění ke zpracování: Před použitím důkladně protřepejte, dokud neuslyšíte zvuk mícha-

cí kuličky. Při stříkání dodržujte vzdálenost od lakovaného objektu 
cca 30 cm. Nanášejte ve více tenkých vrstvách. Další vrstvu 
naneste vždy po zaschnutí předchozí vrstvy. 

Barevný odstín: k dodání v 6ti různých barevných odstínech od světlé po tmavou 
(viz náš vzorník barev – karta č. 16) 

Bezpečnostní pokyny: Viz bezpečnostní list a dbejte pokynů uvedených na etiketě vý- 
robku. 
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Sprej se dvěma 
rozprašovači! 


