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Horganyjavító festék
LZ-50
Cinkpor bevonatoló anyag, acélszerkezetek és tűzi horganyzott felületek horganyos bevonatának a ja-
vítására.

Kötőanyag bázis:  A levegő nedvességtartalmával  edző poliuretán,  amelynél  az egyik alkotóelemet 
maga az LZ-50 Horganyjavító festék adja, míg a többi összetevőket a levegő nedvességtartalma ké-
pezi.

Vastagrétegű bevonatoló rendszer, 100-150 µm rétegvastagság felhordása is lehetséges egy munka-
folyamatban! A horganyhoz hasonló színű!
Az  LZ-50  Horganyjavító  festékkel  elvégzett  bevonatolások  92  tömegrészesedésű  cinkport  tartal-
maznak a festékanyagban, illetve minimum 80 súlyszázalékú cinkporral rendelkeznek a száraz film-
rétegben.
A horganyjavító festék összetétele szerint megfelel a ZTV/KOR–nak (az acélépítményekre vonatkozó 
Pótlólagos  Technikai  Szerződéses  Feltételek  és  Irányelvek  korrózióvédelmi  előírásainak  2002–es 
kiadás).  Az összetétel  kiszállított  állapotban,  ami a cinkpor tartalmat,  a kötőanyag és az oldószer 
arányát  illeti,  megfelel  a  TL/TP-KOR–Stahlbauten  (Technikai  Szállítási  Feltételeknek  és  Technikai 
Vizsgaelőírásoknak az acélépítmények korrózióvédelmével  kapcsolatosan a bevonatoló  anyagokra 
vonatkozóan, 2002–es kiadás) 89. oldal.

Szállítási csomagolás: 100 ml
250 ml
500 ml

Megrendelés száma: LZ-50.00.0000.0

Szállítási forma: folyékony, kenhető állapotú
Száradási mód: A levegő nedvességtartalmának a hatására szárad meg! 

Figyelem! Nem szabad vízzel érintkezésbe hozni! A fedelet 
kérjük óvatosan sziveskedjenek felnyitni! Viseljünk védősze-
müveget!

Kiadósság: kb. 5-8 m²/liter
Fajsúly: kb. 2,1 kg/liter
VOC-EU határérték: kat.: A/i, 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter
Feldolgozás: ecsettel
Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 5°C 
A levegő nedvességtartalma: > 30% relatív páratartalom
Rétegvastagság: 100 µm felhordásonként (száraz)
Hígítás: Ne adjunk hozzá hígítót! Ne keverjünk hozzá semmit! 

Nedvesség illetve más káros anyag bevitelének a veszélye 
fennáll.

Raktározhatóság: felnyitatlan csomagolásban 6 hónap
Alapfelület: Előzetesen alaposan tisztítsuk meg, fellazult alkotórészek, 

mint pld. rozsda, fehér rozsda, salakanyagok, korom, zsír 
vagy egyéb más elszennyeződések előzetesen alaposan 
eltávolítandók.

Fényességi fok: matt
Színárnyalat: a horganyhoz hasonló
Átkenhető: az összes mázoló, bevonatoló rendszerrel
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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