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HARD HAT® GALVA ZINC

Katodická ochrana holé 
a pozinkované oceli

Katodická ochrana holé a pozinkované oceli 
90% čistého zinku v suchém nátěrovém filmu
Odolává 500 hodinám zkoušek solnou mlhou (DIN 50021 SS) 
K přelakování do jedné hodiny, verze se štětcem po 4 hodinách 
K přelakování metalickými nástřiky HARD HAT®.



HARD HAT® GALVA ZINC
POPIS
Hard Hat® Aerosol Zinc Spray Cold Galvanising Compound 2185 je rychleschnoucí 
základní nátěr bohatý na zinek na bázi epoxidové esterové pryskyřice. Výrobek 
obsahuje čistý zinek jako pigment a poskytuje katodickou ochranu.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
RUST-OLEUM Zinc Spray 2185 by se měl používat na nové, holé ocelové nebo 
pozinkované ocelové povrchy. RUST-OLEUM zinkový sprej 2185 je určen k aplikaci 
na malé plochy nebo k retušování. RUST-OLEUM Zinc Spray 2185 lze přetírat 
dalšími nátěry. RUST-OLEUM Zinc Spray 2185 by se měl používat jako základní 
nátěr nebo jako jednovrstvý nátěr v lehkých průmyslových expozicích, korozivním 
prostředí a v oblastech s vysokou vlhkostí.

TECHNICKÁ DATA
Mat
450°C (suchého tepla)

10 minut 
30 minut
Do 1 hodiny nebo po 48 hodinách
7 dní

Úroveň lesku:
Tepelná odolnost:

ČAS SUŠENÍ PŘI 20º C/RH 50%
Na dotek:
Pro manipulaci:
Pro přelakování:
Plně vytvrzen:

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU
100 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU
35 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA
1,4 m² na sprej při 35 µm v suchém stavu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA
Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a 
ztráty materiálu při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Odstraňte vhodnými prostředky nečistoty, mastnotu, olej, uvolněnou rez a všechny 
ostatní povrchové nečistoty. Povrch musí být při aplikaci čistý a suchý.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY
Pro dosažení dobrých výsledků musí být relativní vlhkost nižší než 85 % a teplota spreje 
a podkladu vyšší než 0 °C.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL
Sejměte krycí víčko. Po zaslechnutí chrastění míchací kuličky intenzivně protřepávejte 
po dobu nejméně jedné minuty. Během používání často protřepávejte. Sprej držte 
přibližně 25 cm od lakovaného povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte sprej rovnoběžně 
s povrchem. Dbejte na to, aby byl sprej při stisknutí tlačítka stříkání v pohybu, aby 
nedocházelo ke stékání barvy. Naneste celou mokrou vrstvu, abyste dosáhli těsného, 
hustého nátěrového filmu, vyhněte se suchému nástřiku. Po použití otočte sprej dnem 
vzhůru a stiskněte tlačítko stříkání na 2 -3 sekundy, abyste vyčistili ventil.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

SKLADOVATLENOST
3 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, 
dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35°C.

VOC produktu: 
Bezpečnostní pokyny:

630 g/l
Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní 
informace uvedené na obalu.
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