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Horganyzás előtti menet és -csavarvédő fedőlakk
LZ-98.02

Lakkhoz hasonló fedőmassza, nemesacél és acélfelületek, csavar- és anyamenetek, illeszté-
si felületek és csatlakozási övezetek részére, amelyeket a tűzi horganyzás előtt a cinkfelvé-
teltől meg kell védeni. Csak savas, alkáliás (lúgos) és alkáliás-biológiai, marató-zsírtala-
nító felületet előkezelő fürdőkhöz alkalmas.

A horganyzás előtti menet és –csavarvédő lakkot alapos felkeverés után, a legjobb ha egy 
ecset segítségével elegendő mennyiségben, vastagon és pórusmentesen hordjuk fel. A be-
vonatolt felületeket a munkadarabok horganyzása előtt lehetőleg jól hagyjuk megszáradni. 
Amennyiben a száradásra a horganyzás előtt, időhiány miatt nem áll elegendő mennyiségű 
idő rendelkezésre, vagy csak részben, úgy a munkadarabok a fedőlakk már rövid ideig, kb. 
20-30 percig tartó száradása után is horganyozhatók.

Várakozási időket elkerülendő, a fedőpasztát már a fémmegmunkáló üzemben is fel lehet 
hordani. A keményre kiszáradt pasztás bevonat szállításra alkalmas és egyidejűleg enyhébb 
mechanikus védőfunkciót is betölt.

A horganyzási munkafolyamat befejezése után a rideggé vált bevonat maradványai az alap-
felületről pld. egy drótkefével könnyen eltávolíthatók.  Az így kezelt felületek horganyzáskor 
mérettartóak maradnak és további más, egyéb különleges kezelést nem igényelnek.

Szállítási csomagolás:   250 gr
  500 gr
1000 gr

Megrendelés száma: LZ-98.02.0000.0
Szállítási forma: felhasználásra kész
Küllem: vörösesbarna, pasztaszerű massza
Feldolgozás: A legelőnyösebb ecsettel; a szegélyeket és éleket se 

hagyjuk ki. A doboz tartalmát használat előtt jól keverjük 
fel! A lakkot lehetőleg jól fedően hordjuk fel a felületre!
1 x mázoló bevonat, melynek nedves állapotban = kb.
200 μm rétegvastagságúnak kell lennie. Használat után 
dobozt jól zárjuk le.

Alapfelület: Szükség szerint előzetesen hígítóval tisztítsuk meg a fe-
lületet, amíg az szennyeződésektől, olajtól, zsírtól, grafit- 
tól és portól stb. mentes lesz.

Száradási mód: levegőn száradó 
Száradási idő: egy éjszaka elteltével átszáradt
Raktározhatóság: max. 6 hónap
Fajsúly: kb. 1,24 kg/liter
VOC-EU határérték: kat.: A/i, 500 gr/liter (2010) 

A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter
Biztonsági és veszélyesség 
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot

Ezenkívül a doboz címkéjén található adatok és utalások érvényesek.
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