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2K-Epoxidgyanta lakk
ZL-22

Oldószertartalmú, epoxidgyanta alapú, folyékony műanyag bevonat. Kiváló ellenálló képességekkel 
rendelkezik sokféle vegyszerrel, hígított lúgokkal, hígított savakkal, sókkal, olajjal, zsírokkal stb. szem-
ben. Magas mechanikai szilárdságú értékekkel bíró bevonatokat eredményez.

Különösen alkalmas betonból, esztrich, vagy kőből készült ipari padlózatok bevonatolására. Hosszútá-
vú  korrózióvédelmet  biztosít  acélszerkezetek,  gépek,  eszközök  és  mindenféle  ipari  berendezések 
számára. Tűzi horganyzott felületekhez is alkalmas. 
A DB (Német Vasutak) 918.300 Technikai Szállítási Feltételek 33.oldal anyagszám: 588.33.58 
RAL 8012 szerint bevizsgált és engedélyezett termék.
A kétkomponensű epoxi bevonatoló anyagok kültérre történő dekoratív bevonatolásokra nem alkalma-
sak. Az összes epoxi bevonatoló anyagok ugyanis, kémiailag meghatározott krétásodási folyamatnak 
vannak kitéve! Ezért ilyen esetekben a ZL-23 vagy a ZY-20 kétkomponensű akrillakkokat használjuk.
A 2K-Epoxidgyanta lakk ZL-22 A részét és B részét (edző) külön-külön szállítjuk. Feldolgozás előtt az 
A részt a B résszel alaposan keverjük össze, majd kb. 30 percig hagyjuk állni és csak ezután dolgoz-
zuk fel. 

Szállítási csomagolás:                700 gr A rész és    300 gr  B rész
vödör   3,5    kg A rész és 1,5    kg  B rész
vödör   7,0    kg A rész és 3,0    kg  B rész
vödör 21,0    kg A rész és 9,0    kg  B rész

Rendelésszám: ZL-22.01.0000.1 A rész
ZE-01.00.0000.0 B rész

Szállítási forma: Kétkomponensű lakk, az A rész és a B rész összekeverése 
után felhasználásra kész.

Keverési arány: 7 súlyrész A rész és 3 súlyrész B rész = edző
Fazékidő: kb. 8 óra
Száradási idő (20 ˚C): porszáraz kb. 2–3 óra után; átszáradt egy éjszaka elteltével;

megterhelhető kb. 10 nap elteltével
Átfesthető: 2–3 óra elteltével
Anyagszükséglet: kb. 250 gr/m²
Feldolgozás: ecsettel, hengerrel, szórással; beállítás után airless és esta 

eljárással is lehetséges
Feldolgozási feltételek: min. + 10 °C tárgyhőmérséklet, száraz, tiszta alapfelületen.

A feldolgozást a levegő magas páratartalmánál kerülni kell.
Hígítás: Epoxi hígító VE-50
Fajsúly, keverve: kb. 1,1 gr/cm³, a színárnyalattól függően
VOC-EU határérték: kat.: A/j, 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma a B résszel keverve: 
500 gr/liter

Rétegvastagság: kb. 30–40 μm rétegenként
Bevonatolási javaslat: 2 x 2K-Epoxi alapozó ZG-02 és 2 x 2K-Epoxidgyanta lakk 

ZL-22
Fényességi fok: fényes
Alkalmazási terület: Beltérre, kültérre a krétásodási jelenség miatt csak feltétesen.
Színárnyalatok: A DB-engedély további színárnyalatokra is kiterjed:

588.33.05 RAL 9001, 588.33.21 RAL 7032,
588.33.23 RAL 7030, 588.33.26 RAL 7011
Színtelen lakk-ként nem alkalmas!

Viszkozitás: 60 másodperc feletti kifutási idővel/DIN 4 mm
Biztonsági és veszélyesség lásd. a biztonsági adatlapot
szerinti besorolás: TM/ZL-22 überarbeitet am 20.04.10 rei/in übersetzt am 06.07.10 rei/ms/01-02/H


