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       KATHOZINK

POPIS PRODUKTU

Kathozink je vysocehodnotný antikorozní nátěr na bázi epoxiesteru s obsahem zinku 92-94%, počítáno 
ze sušiny. Na základě vysokého obsahu metalického zinkového prášku nabízí kathozink optimální 
katodickou ochranu proti korozi také za nejnáročnějších podmínek. Kathozink je určen jako ochrana 
proti korozi železa a oceli, je svařitelný a tepelná odolnost do + 300°C. Tento produkt je možno po 
dostatečném zaschnutí přepracovat shodným produktem.

TECHNICKÁ DATA
Odstíny šedá
Lesk mat
Hustota cca 2,5
Objem sušiny 46,7%
Obsah sušiny 81%
Viskozita (kelímek 4mm) : cca 70 sek.
Teoretcká vydatnost cca 4,7 m²/kg při 40µm suché vrstvy nátěru
Tepelná odolnost do +300°C
Schnutí (cca. 40µm suchého filmu) po cca. 20 min.  - suché na prach

po cca. 30 min.  - na omak
po cca. 2-3 hod. - přelakovatelné
po cca. 24 hod.  - suché

Upozornění: Výše uvedené údaje pro schnutí bazírují na normálním klimatu 23/50, DIN 50014
Nižší teploty a nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí.

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu

Podklad musí být opískován a zbaven koroze až na stupeň čistoty SA 2 ½ dle DIN EN ISO 12944.
Nečistoty snižující přilnavost je třeba důkladně odstranit. V jiném případě odkazujeme na 
DIN EN ISO 12944.
Během aplikace nátěru musí teplota objektu ležet minimálně +3°C nad rosným bodem. 
Použití a zpracování produktů probíhají mimo naše kontrolní možnosti a proto leží výhradně
na vlastní zodpovědnosti.
V jiném případě platí naše všeobecné obchodní podmínky.
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Zpracování
Stříkání -Airless: S výkonnými zařízeními Airless v zpracovatelné v dodané konzistenci.

Při potřebě je možný přídavek ředidla-Henex k nastavení požadované 
viskozity. Velikost trysky (0,28-0,36mm), úhel rozstřiku zvolit na základě 
zpracovávaného dílu.

Tlakové stříkaní Nastavit viskozitu pro stříkání ředidlem Henex. Přidávané množství 
závisí na velikosti trysky (1,5-2,0mm), tlak při stříkání (3-5 barů).

Zpracování elektrostatikou Zpracování elektrostatikou není možné.
Jiné způsoby Zpracování válečkováním a natíráním je možné formou v dodané 

konzistenci.
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