
 
 

TECHNICKÝ LIST 
 

ZINKSPRAY 
Zinkový spray pro vnitřní a vnější prostředí na bázi epoxidové pryskyřice 
 
Charakteristika:      
          
Zinkový spray je vysoce účinná ochrana proti korozi na všech  čistých železných kovech – zejména pak na  
svarových švech. Vhodný také na ošetření svařovaných míst na žárově pozinkovaných konstrukcích. Odolný do  
+400˚C, vhodný na tepelně namáhané díly (např. výfuky). Odolný vůči extrémním povětrnostním podmínkám. 
Chrání povrch před korozí. 
Doporučené použití:  
Vhodný zejména pro svarové švy. Ideální na kovy ve vnějším prostředí, které jsou obzvlášť náchylné ke korozi. 
Určený pro všechny kovy, jako jsou karoserie aut, vyfuky, kování, brány, stroje, ploty. Jednoduše a rychle 
zpracovatelná katodická ochrana  na vysoké technické úrovni. 
 
Odstín:   tmavě šedý 
Označení:  vysoce hořlavý, dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí 
Hraniční hodnoty VOC:   dle 2004/42/IIB(e) VOC max. 840 g/l, v přípravku VOC< 610 g/l 
Balení:       520 ml eurodóza s obsahem 400 ml 
Vydatnost:       400 ml stačí na cca 2 m² 
Doba schnutí:      po cca 2-3 hod. schnutí může být ošetřený podklad opatřený následným nátěrem. 
 
 

Příprava podkladu: 
 
Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný, pokud je to nutné obroušený do kovového lesku.  
Zinkový sprej nanášet křížem v několika slabých vrstvách ze vzdálenosti cca 25 cm. Mezi jednotlivými vrstavmi 
počkat vždy 1-2 minuty.  

 
Bezpečnostní opatření: 
 

 Vysoce hořlavý 
 Vysoce toxický pro vodní oragismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 
 Uchovávejte mimo dosah dětí 
 Nádoby uchovávejte v suchu, pevně uzavřené na dobře větraném místě 
 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem 
 Uchovávat mimo dosah zdrojů  zapálení –nekouřit! 
 Nevdechovat páry/aerosoly 
 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
 Nevylévejte do kanalizace, vodních zdrojů, zamezte průniku do půdy 
 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady 
 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 
 V případě požáru použijte písek nebo práškový hasící přístroj. Nikdy nepoužívat vodu! 
 Používat pouze v dobře větraných prostorách 
 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
 Nádoba je pod tlakem, chránit před slunečním zářením a teplotě nad +50˚C. Neotvírat násilím, 

nespalovat 
 Obsahuje 64,8 % hořlavých látek 


