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Horganybevonat
LZ-80
Folyékony, műanyag készítmény, horgany, alumínium és kemény PVC felületek direkt bevonatolására. Sok vegy-
szerrel, hígított savakkal és hígított lúggokkal szemben ellenálló. Feldolgozása egyszerű. 

Az LZ- 80 Horganybevonat alkalmazása előtt megfelelő mértékű alapfelületi tisztítás, iletve előkezelés szükséges. 
Régi festékbevonatú és előalapozott alapfelületekre kívánt felhordás esetén, alkalmassági előkísérleteket kell vé- 
gezni. Horganyjavító sprayre nem hordható fel. Az LZ-08, LZ-09 és LZ-50 Horganyjavító festékekkel kezelt felüle- 
teket előzetesen jól ki kell szárítani. Legjobban ereszek festésére alkalmas.

Szállítási csomagolás: 1,0 liter 5,0 liter
2,5 liter 12,0 kg 30,0 kg

Szállítási forma: high-solid, folyékony, használatra kész
Száradás módja: egykomponensű, levegőn száradó
Száradási idő: Rétegvastagságtól és hőmérséklettől függően, teljes kiszáradás csak néhány 

nap elteltével. Vigyázat a lakkozott részek leragasztásánál, egymáson történő 
tárolásánál és szállításánál! Ragadás veszélye áll fenn! Ennek elkerülésére 
tegyünk megelőző intézkedéseket! „Nedveset a nedvesre” eljárásnál túl rövid 
párolgási időket kerüljünk!

Átlakkozható: csak az LZ-80 Horganybevonattal
Anyagszükséglet: kb. 300 gr/m² és 80 μm rétegvastagság
Rétegvastagság: Legalább 80 μm, nagyobb rétegvastagságokat több rétegben hordjunk fel. Kü-

lönösen arra vigyázzunk, hogy megfelelően hosszú köztes száradási időket 
tartsunk be, szélsőséges hőmérsékleti ingadozásokat és rétegvastagságokat 
kerüljünk, különben fennáll a veszélye annak, hogy pókhálószerű repedések 
keletkeznek a feldolgozandó felületen.

Feldolgozás: ecsettel, szórással, hengerrel
Oldószer: VK-80
Hígító adagolása: A szórási paramétereket úgy válasszuk meg, hogy hígítás ne legyen szüksé-

ges.
Raktározhatóság: legalább 12 hónap
Feldolgozási útmutató: Előzetesen jól keverjük fel és a színárnyalatot hasonlítsuk össze.
A horgany alapfelület
előkezelése: Az alapfelület előkezelésekor az alábbi dokumentumokat kell gondosan 

figyelembe venni:
1. A Reicolor 29. számú Technikai felhasználási útmutatójának az adatait;
2. az idevonatkozó szabványokat, mint pld. az ISO 12944 előírásait;
3. A Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) által kidolgozott 

Technikai Irányelveket a festő, mázoló és lakkozási munkálatokra vonat-
kozóan;

4. továbbá a Szövetségi Bizottság (BFS) 5. számú Technikai felhasználási 
útmutatójának az adatait „Horgany és horganyzott acélfelületek bevona-
tolása” címmel.

Fajsúly: kb. 1,2 kg/liter, színárnyalattól függően
VOC-EU határérték: kat.: A/i, 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter
Alkalmazás: kül és -beltéren (lásd. az 5. számú Technikai felhasználási útmutatót „Fény és 

időjárásállóság címmel”)
Fényességi fok: félfényestől-félig mattig
Színárnyalatok: RAL, NCS és különleges színárnyalatok
Időjárásállóság: Függően a színárnyalat színétől, a színes színárnyalatok messzemenően 

fényállóak. Arany, óarany, bronz, vörösréz és antikréz színárnyalatok a 
magas fémtartalmuk miatt csak feltételesen használhatók kültérre.

Biztonsági és veszélyesség lásd. az LZ-80 Biztonsági adatlapját
szerinti besorolás:
Fontos utalás! RAL 9006 fehéralumínium megfelel az   LZ-80.02.9106.5  termékszámnak

RAL 9007 szürkealumínium megfelel az LZ-80.00.9107.5  termékszámnak
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