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Horganyhatású „flake“ paszta
LZ-99

Horganyhatású, „flake“ (cinklapocskák rétegű) fémes paszta, a tűzi horganyzott be-
vonatok hibás részeinek a javítására, a horganyhoz hasonló, világos színárnyalat-
ban. Az alkalmazása megfelel a DIN EN ISO 1461:2009 szabvány előírásainak.

Különösen olyan felületi szakaszok javításához alkalmas, amelyek a szórási eljárás 
vagy más egyéb mechanikus hatás révén károsodottak és így a horganyos bevona-
tukat elvesztették.

Ezenkívül alkalmas olyan nem tűzi horganyzott felületekhez is, amelyeket a horgany-
zott szerkezetekhez kívánunk illeszteni.

Szállítási csomagolás: 700 gr
1,4 kg
2,8 kg

Rendelésszám: LZ-99.00.0000.0

Szállítási forma: sűrűn folyós, kenhető és spatulyázható
Fajsúly: kb. 3,0 kg/liter
Száradási mód: levegőn száradó
Száradási idő: Egy pár óra, de a legjobb ha egy éjszakán át szá-

radni hagyjuk.
Porszáraz: kb. 1 óra elteltével a felület felszínén száraz
Átlakkozhatóság: igen, például az LZ-80 Horganybevonattal
Kiadósság: kb. 750 gr/m²-től, a rétegvastagságtól függően
Feldolgozás: túlnyomóan ecsettel (kenéssel)
Alapfelület: Alaposan megtisztítandó, a fellazult alkotórészeket, 

mint pld. rozsda, fehér rozsda, salakanyagok, ko-
rom, zsír vagy egyéb más elszennyeződéseket elő- 
zetesen alaposan távolítsuk el.

Hígító: Amenniyben szükséges, Epoxi hígító VE-50 vagy 
Speciális hígító VK-80.

Hígító adagolása: kb. 5%
Rétegvastagság: 200-300 μm-tól rétegenként (száraz)

nedves 0,5-1 mm 
Raktározhatóság: min. 1 év
VOC-EU határérték: kat.: A/i, 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter
Alkalmazás: túlnyomóan külterületeken
Fényességi fok: félig matt
Színárnyalat: a horganyhoz hasonló, világos
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot 
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