METAL ZINC
Spray - Γαλβανισμού εν ψυχρώ

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η βιομηχανία, είναι εκείνο του μερικού
γαλβανισμού επιφανειών που παρουσιάζουν ίχνη οξείδωσης ή ατέλειας του γαλβανισμού τους.
Μετά από χρόνια έρευνας, η εταιρεία μας έθεσε σε κυκλοφορία ένα spray γαλβανισμού εν
ψυχρώ με ψευδάργυρο, που έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά και που παρουσιάζει
πλεονεκτήματα, τόσο οικονομικά, όσο και πρακτικά.
Αρκεί να αναλογιστείτε την απλότητα και την ταχύτητα εφαρμογής ενός προϊόντος spray,
(επομένως ελάχιστα εργατικά), την δυνατότητα, μερικού γαλβανισμού υλικών, ήδη
ενσωματωμένων στα έργα, επομένως χωρίς, απώλειες χρόνου και επιπλέον δαπάνες για την
αποσυναρμολόγηση τους και τον γαλβανισμό τους εν θερμώ. Το METAL ZINC προσφύεται
ισχυρά πάνω σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια χωρίς να παρουσιάζει καμμία δυσχέρεια στις
φάσεις βαφής ή συγκόλλησης, γιατί η ειδική του σύνθεση με βάση μικροκονιορτό ψευδαργύρου
δεν παρεμβαίνει σε καμμία φάση κατεργασίας και εξασφαλίζει μιά σημαντική προστασία στο
χρόνο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οικοδομικές επιχειρήσεις
και μεταλλουργεία, συνεργεία αμαξωμάτων αυτοκινήτων,
λευκοσιδηρουργεία.
Τα συνεργεία επισκευής αμαξωμάτων αυτοκινήτων είναι ένας από τους τομείς, όπου η μερική
επισκευή οξειδωμένων επιφανειών είναι καθημερινή εργασία. Κατά την επισκευή αμαξωμάτων
αυτοκινήτων, όπου η παρουσία της σκουριάς αποτελεί σοβαρό εμπόδιο γιά την επιτυχημένη
εκτέλεση της εργασίας. Συνήθως, στις περιπτώσεις αυτές, προηγούνταν η αφαίρεση της
σκουριάς μέσω μηχανών με αποξεστικό δίσκο, ενώ σήμερα χρησιμοποιώντας METAL ZINC
με ένα απλό και γρήγορο ψεκασμό πάνω στην οξειδωμένη επιφάνεια επιτυγχάνονται εξαιρετικά
αποτελέσματα, χωρίς να αντιδρά το προϊόν στις επόμενες φάσεις στοκαρίσματος, βαφής ή
συγκόλλησης.
Φαίνεται η διαφορά μεταξύ μιάς επιφάνειας κατεργασμένης με METAL ZINC και μιάς άλλης,
χωρίς τέτοια κατεργασία. Εκτός από την αισθητική άποψη, παρατηρείται ότι η επιφάνεια, χωρίς
κατεργασία επιψευδαργύρωσης είναι εντελώς σκουριασμένη με αποτέλεσμα να σαπίσει με τον
καιρό και να απαιτείται η αλλαγή της με δαπάνες πολύ μεγαλύτερες από εκείνες της απλής
εφαρμογής του METAL ZINC.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Για να επιτύχετε μιά τέλεια εφαρμογή του προϊόντος, χωρίς ενοχλητικές σταγόνες, συνιστάται ο
ψεκασμός από μια απόσταση 20 - 30 εκ. από την επιφάνεια και η εφαρμογή ενός δεύτερου
χεριού σταυρωτά. Πρέπει να ανακινείτε το δοχείο, μέχρι που η εσωτερική σφαίρα κτυπήσει τα
τοιχώματα, γιατί μόνον έτσι θα είστε σίγουροι ότι το προϊόν θα είναι ομοιόμορφο.
Μετά το τέλος του γαλβανισμού αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να σταματήσει η
έξοδος του προϊόντος.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φυσική κατάσταση
Μετρική απόδοση
Σημείο ανάφλεξης
Χημική σύσταση

: Δοχείο spray
: 3 έως 4 τ.μ. ανά δοχείο
: Άφλεκτο
: Μικροκονιορτός ψευδαργύρου και ειδικές ρητίνες, εισπιεσμένα σε δοχείο
spray με υδρογοναθρακικό προωθητικό αέριο.

