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Horgany fémhatású horganyjavító spray
LZ-10

Tűzi horganyzott felületek hibáinak a javítására és a horganymentes vagy hiányos felületek 
bevonására ajánljuk, amelyeket a horganyzott szerkezetekhez kívánunk illeszteni.
A Horgany fémhatású horganyjavító spray LZ-10, mindenkor könnyen és egyszerűen alkal-
mazható. A flakonra ráhelyezett fehér szórófej mellett egy második, piros szinű szórófej is 
található  a  csomagolásban.  A  fehér  szórófej  kis  mértékű,  felfelé  történő  elfordításával 
könnyedén levehető és tetszés szerint bármilyen gyakran a piros szórófejre kicserélhető.

A megfelelő szórófejet a következő szempontok szerint válasszuk ki: 
Fehér szórófej: körkörösen szóró fuvókával ellátva, kisebb felületi szakaszokra, mint pld. folt-
képződés javítására ajánljuk.
Piros szórófej: állítható, laposan szóró fuvókával és „lakkbevonó hatással“ ellátva, nagyobb 
felületek részére ajánljuk.
Hibás felületek javító munkálataihoz a DIN EN ISO 1461 szabványt vegyük figyelembe. 
A horgany nélküli felületeknek a horganyzott felületekhez való illesztéséhez a következő szük-
séges rétegvastagság felépítését  ajánljuk:  előfestésként,  az első munkamenetben a vastag-
rétegű horganyjavító festék LZ-09, illetve az LZ-50 Horganyjavító festék felvitelét ajánljuk, majd 
másodszorra a Horgany fémhatású horganyjavító spray LZ-10 felhordása célszerű.

Szállítási csomagolás: 400 ml

Rendelésszám: 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

Szállítási forma: Műszaki aeroszol, a második szórófej és a használati 
utasítás a flakon kupakjában található.

Száradás módja: levegőn száradó
Száradási idő: kb. 20 perc normál kültéri hőmérsékletnél
Átlakkozható: Feltételesen, csakis előzetes vizsgálat után; Duplex eljárásra 

többnyire nem alkalmas.
Kiadósság: 3–4 m²/400 ml flakon
Rétegvastagság: kb. 20 µm rétegenként
Feldolgozási hőmérséklet: -10 °C–ig
Raktározható: 1 év
Alapfelület: Az alapfelületet jól tisztítsuk meg, elszennyeződött, zsíros és 

nedves felületre nem szabad felszórni!
Feldolgozási útmutató: Használat előtt addig rázzuk, amíg a flakonban lévő golyótest 

mozgását halljuk. A kb. 30 cm szórási távolságot be kell tartani!
A köztes száradási idők betartásával több rétegben, vékonyan 
hordjuk fel.

Színárnyalatok: Hat különböző színárnyalati lépcsőben a világostól a sötétebbig, 
lásd. a 16. számú színkártyát.

Biztonsági és veszélyesség lásd. a biztonsági adatlapot
szerinti besorolás: A flakonokon található utalásokat kérjük figyelembe venni.
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Két szórófejes spray!
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