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2K-Struktúralakk
ZY-56.01

Kétkomponensű, akrilgyanta alapú, minden igényt kielégítő lakk, ipari célú alkalmazási területtel. Kivá-
lóan alkalmas gépházakhoz, kapcsolószekrényekhez, kapuberendezésekhez, burkolatokhoz, műszer- 
berendezésekhez és acélszerkezetekhez.

Erős időjárási viszontagságoknak is kitéve, dekoratív bevonatoló mázolatot ad kül és –beltéren, ned-
vességgel, olajjal, zsírral, piszokkal és más szennyeződésekkel szemben is magas fokban ellenálló.
Használatával,  pozitív alkalmassági előkísérletek elvégzése után, az alapfestéstől beltéren el lehet 
tekinteni. Külön A részként és külön B részként szállítjuk. Mindkét részt röviddel a feldolgozás előtt ke-
verjük fel és a címkén megadott keverési arányra vigyázzunk.
Belterületi igénybevétel esetén használjunk ZA-02 edzőt (keverési arány 6 : 1). Külterületi alkalmazás-
nál és ultraviola (ibolyántúli) sugárzásnak, azaz az időjárás viszontagságainak kitett felületek esetén 
használjunk ZA-01 edzőt (keverési arány 8 : 1).

Szállítási csomagolás:   800 gr A rész + 100 gr B rész (ZA-01)  900 gr A rész + 150 gr B rész(ZA-02)
   2,4 kg A rész + 300 gr B rész (ZA-01)  2,4 kg A rész + 400 gr B rész (ZA-02)
   4,0 kg A rész + 500 gr B rész (ZA-01)  4,2 kg A rész + 700 gr B rész (ZA-02)
   12,0 kg A rész+1,5 kg B rész (ZA-01) 12,0 kg A rész + 2,0 kg B rész (ZA-02)

Rendelésszám: ZY-56.01.0000.0 A rész
ZA-01.00.0000.0 B rész (edző)
ZA-02.00.0000.0 B rész (edző)

Szállítási forma: kétkomponensű lakk
Keverési arány: 6 súlyrész A rész (=ZY-56) + 1 súlyrész B rész (=ZA-02) vagy 

8 súlyrész A rész (=ZY-56) + 1 súlyrész B rész (=ZA-01)
Fazékidő: kb. 1–2 óra, a hőmérséklettől függően
Száradási idő (20 ˚C): kb. 5 óra
Porszáraz: kb. fél óra múlva
Átlakkozható: azonnal „nedveset a nedvesre” eljárással vagy később
Száradási idő (60 ˚C): kb. 0,5–1 óra 
Feldolgozás: csak szórással!
Szórófej: 1,5–3 mm
Szórási nyomás: kb. 1,5–4 bar
Hatások kifejezése a 
szórt felületen: A szórófej és a szórási nyomás megfelelő beállításával érhető el.
Finomabb szerkezetek,
struktúrák: Magasabb szórási nyomás és/vagy kisebb szórófej alkalmazásával érhető 

el.
Durvább szerkezetek,
struktúrák: Alacsonyabb szórási nyomás és/vagy nagyobb szórófej alkalmazásával ér-

hető el.
Oldószer: Csak szükség esetén VA-70; minél durvább szerkezetet akarunk elérni, an-

nál kevesebb hígítót használjunk.
VOC-EU határérték: kat.: A/j, 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma a B résszel keverve: 500 gr/liter
Színárnyalatok: RAL, NCS színkártya szerint vagy különleges színárnyalatok
Fény és időjárásállóság:A színárnyalattól és az igénybevételtől függően csak feltételesen fényálló.
Fényességi fok: selyemfényű
Anyagszükséglet: kb. 200–400 gr/m²
Biztonsági és veszélyes-
ség szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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