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K A L T V E R Z I N K U N G 

 
 
SAMENSTELLING:   
1K epoxyverf  bevat tende z inkpoeders volgens DB norm 588.20.38.(epoxyesters)  
 
EIGENSCHAPPEN:   
De z inkpoeder laat  schi lderwerken toe waarvan het  resul taat  vergel i jkbaar is  met een 
deze op een geanodiseerd metaal .  
De z inkgehal te en de verhouding bindmiddel  komen overeen met de voorschr i f ten :  
DB 588.20.38.  
Om een goede hecht ing te bekomen met het  metaal  is  het  zandstralen van de 
oppervlakte tot  een norm SA2 noodzakel i jk .  
Een beschadigde gegalvaniseerde of  verz inkte ondergrond kan herste ld worden met 
KALTVERZINKUNG L-5970. 
De aanwezige z inkpoeder versterkt  de cathodische bescherming van de z inklaag,  
ongeacht of  deze door galvanisat ie of  met e lectro lyse werd aangebracht .   
 
Densi te i t :      2.4 
Viscosi te i t :      150 seconden 
Droge stofgehal te:     82% 
Aanbevolen laagdikte:    100 microns nat  
      80 microns droog 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN:   
Onmiddel l i jk  na het  stra len,  2 lagen op het  metaal  aanbrengen om een minimale 
laagdikte te bekomen van 160 mu droog. 
Wordt  rechtstreeks op gegalvaniseerd metaal  aangebracht of  op metaal  waar l ichte 
roest  z ichtbaar wordt  door corrosie.  Roes t  moet dan ook eerst  verwi jderd worden. 
De ondergrond moet in a l le geval len vol ledig droog z i jn.  
Kan zowel  gerold,  gekwast a ls verspoten worden. 
Moet nadien overschi lderd worden door bv.  synthet ische verven. 

  
 
REINIGING EN VERDUNNING:   Synthet ische th inner.   
 
KLEUR:     gr i js  
 
RENDEMENT:     ± 2 m²/kg 
 
VERPAKKINGEN:     2 kg – 6 kg 
 
VOC WAARDEN:  Maximale EU waarden voor dit product (Cat.IIA/i) : 600g/l (2007)- 500g/l(2010) 
                              Kaltverzinkung bevat 422g/l VOC 

 
 
 
 
 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste 
editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste 
omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 

 


