Zinco
omine
e
Beschrijv
ving en bestemmi
b
ing van h
het produ
uct
Zincomine is een prim
mer, gebasee
erd op speciaaal gemodifficeerde oliën en zink- foosfaat.
Naast een zeer goedee antiroestb
bescherming
g op ijzer en staal bied
dt deze com
mbinatie de
e volgende
bijzondere voordelen :
 zeeer snelle drog
ging, zelfs bij
b hoge luch
htvochtigheiid;
 oveerschilderbaaar met prakttisch alle staandaardverfttypes.
Zincomine is vrij van lood- en chromaatverb
bindingen en
n bevat als vluchtig besstanddeel enkel white
okpuntbenzines.
spirit en alifatische koo

Bindmid
ddel
Drogende o
oliën gemod
dificeerd me
et polyurethaaan.

Pigmentt
Inerte vulstoffen en ijzeroxide
i
of
o titaandioxxide afhank
kelijk van de
d kleur; zinnk- fosfaat als actief
anticorrosieef pigment.

Kleur
Wit, oxiderrood en alle pasteltinten
n via Monico
olor dispenser.

Glans
Mat.
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Techniscche gegev
vens
Wit
1.32
66 (±2))% in gewiccht
45 (±2))% in volum
me
90

Densit eit:
Vaste- stof-gehalte:
Viscosiiteit:
(CF4(± 10) sec.)
Droogttijden:

VOC:
Zincom
mine wit/basis A:
(+dispeenserkleuren
n)
Zincom
mine oxidero
ood:

Stofdroog
Klee
efvrij
Droo
og

:
:
:

Oxide roo
od
1.36
67 (±2)% in ge
ewicht
44 (±2)% in vo
olume
90

e 65% R.V
V.
20°C en
1 uur
1.5
1 uur
12 uur

8°C
C en 80% R.V.
1 uur
2 uur
14 uur

< 35
50 g/L

447 g/L (onverd
dund)
496 g/L (10% vverdund)
Wit
: 11.25 (m²//L)
Theoreetisch
Oxid
rendem
ment:
de rood : 11 (m²/L)
Het praaktisch rend
dement word
dt in belang
grijke mate beïnvloed
b
do
oor de ruwhheid en poro
ositeit van
de ond
dergrond, dee aangebracchte laagdiktte of de verliezen bij spuitapplicatiee.

Oppervla
aktevoorrbehande
eling
Het metaall moet volleedig vrij zijn van vet, oliie of andere
e verontreinigingen. Heet verwijdere
en dient te
gebeuren m
met een op
plosmiddel, alkalische o
oplossing off emulsie. Zouten of anndere wateroplosbare
verontreinig
gingen moeeten verwijd
derd worden
n door midd
del van een hogedrukw
waterjet of stoom.
s
Het
te schildereen oppervlaak moet droog zijn. E ventuele ro
oest volledig
g verwijdereen door te stralen of
mechanisch
h te ontroessten. Na onttroesten hett oppervlak afstoffen.
a

Gebruiksswijze
Gebruiksklaaar voor borrstel- en rolttoepassing.
Spuittoepassing :
% Verdu
unning
Spuitdruk
(bar)
Luchttspuit
5-10%
3-4 bar
0-5%
Airlesss
%
1
100-150 barr

Spuito
opening
1.5-1.8 mm
0.015”
”-0.021”

Spuitverdunner : white spirit of Th
hinner 16 of Thinner 20
nner : white spirit
Kuisverdun
Aanbevolen
n laagdikte : 30-60 miccron.
Een Zincom
mine-verffilm
m van 40 miccron kan ovverschilderd worden met volgende vverfsystemen (bij 20°C
en 65% R.V
V.) :
 sneel drogende alkydverven
n (Durotop A
AC 55/85, Mecavit): na 16 uur
 watterafdunbarre lakken (Resomat
Re
Aquua, Satilux Aqua): na 12 uur
 chlo
oorrubber, vinylcopolym
v
meren en ac rylaten: na 18 uur
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Applicatievoorwaarden
Zincomine niet verwerken bij temperaturen lager dan 5°C en een luchtvochtigheid boven de 85%.
De temperatuur van het metaaloppervlak moet minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt.

Stockagestabiliteit
Minimum 2 jaar in de originele, ongeopende verpakking bij een temperatuur tussen -40°C en +50°C.

Veiligheidsmaatregelen
Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke
transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

bescherming

en

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com
Disclaimer
De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en
tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen
aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints worden afgeleid.
Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de
werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling
R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.
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