POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ZOS® B
ZOS® B je rychleschnoucí barva na bázi speciálně
vybraných pojiv s vysokou krycí silou a optimální
odolností proti otěru.

POUŽITÍ
ZOS® B se používá k ochraně kovových dílů proti korozi. Drží téměř na všech kovech a lze ho používat bez základního
nátěru. Díky velmi dobré krycí schopnosti se dá velmi dobře používat k povrchové úpravě ocelových konstrukcí,
karosérií, lodí a k opravám pozinkovaných povrchů v místech poškození ochranné vrstvy následkem vrtání, řezání nebo
sváření.

VÝHODY
snadná aplikace

dobře kryje

výborná přilnavost

vysoká elasticita

odolnost proti otěru

NÁVOD K POUŽITÍ
Před aplikací zbavte povrch prachu, tuku a oleje nejlépe výrobkem TECHNOSOL®. Optimální přilnutí lakované vrstvy se
dosáhne lehkým zbroušením povrchu.Optimální teplota dózy před aplikací je 20°C. Obsah dózy před použitím alespoň 2
minuty intenzivně protřepejte. Podle našich zkušeností stačí tloušťka vrstvy cca 50 μm, aby s e dosáhlo dostačujících
antikorozních vlastností. Proto doporučujeme barvu nanášet minimálně ve dvou vrstvách, které nanášejte křížem.
Po nanesení první vrstvy vyčkejte cca 20–30 minut, aby došlo k dostatečnému zaschnutí. Pak teprve nanášejte druhou
vrstvu. Barvu nanášejte ze vzdálenosti 20–25 cm.

BEZPEČNOST PRÁCE
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ZOS® B
TECHNICKÁ DATA
Bod vzplanutí

< –44 °C

Tenze par (37,8 °C)

550 mbar

Hustota (20 °C)

720 kg/m3

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

200 910

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN

TECHNOSOL®

NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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