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ZINGATARFREE 

 

ZINGATARFREE je jednokomponentní, vlhkostí vytvrzující polyuretanová barva. Vyznačuje se 

vynikající odolností vůči vodě a korozi (díky železité slídě -  MIO částicím) a taktéž vynikající 

chemickou odolností. Tyto vlastnosti dělají ZINGATARFREE ideální náhradou bitumenových 

(běžných uhelno dehtových) nátěrů. ZINGATARFREE je doporučována na použití v duplexním 

systému s produktem ZINGA na ocelové předměty ponořené, nebo vložené do země. 

 

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Tekutý produkt 

Složení - železitá slída (MIO) 

- silikáty hořčíku 

- oxid železitý 

Pojivo -vlhkostí vytvrzující se aromatické polyizokyanátové 

 prepolyméry 

  

Hustota 1,55 kg/dm3 (±0,05 kg/dm3) při 20°C 

Obsah pevných částic -  82 % hmotnostních (±2% ) 
- 66 % objemových (±2%) 

Ředění  Ředidlem ZINGASOLV 

Viskozita  110 KU (± 5 KU) při 20°C 

VOC  <295 g/L (=190 g/kg)  

 

Suchý film 

Barva Černá  

Lesk 

 

Matný 

 

Balení 

   1 L Dostupné 

   4 L Dostupné  

 10 L Na dotaz 

 20 L Na dotaz 

 

Skladování 
 

Skladovatelnost 2 roky v originálním a neotevřeném obale.  

Uložení Skladujte na suchém místě při teplotách -20°C + 40 °C 
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APLIKAČNÍ PODMÍNKY 

 

Příprava povrchu 

 Aplikuje se na základní nátěr ZINGA nejméně za 24 hod. Když je doba aplikace mezi 

nátěry delší než 24 hod., může dojít k znečištění povrchu, který je nutné důkladně očistit. 

Zbytky solí nebo jiné nečistoty odstraňte tlakovou vodou případně párou. Bílou rez 

(zinkové soli) odstraňte kartáčováním a čistou vodou, případně tlakovou vodou. 

 

Podmínky prostředí během aplikace 

Teplota okolí - Minimum 0°C - Maximum 35 °C 

Relativní vlhkost - Minimum 30% - Maximum 98% 

Povrchová teplota - Minimum 3°C nad teplotou rosného bodu. 
 

 

 

APLIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Všeobecně 

Metody aplikace ZINGATARFREE aplikujte na čistý povrch ZINGA štetcem nebo 

válečkem nebo konvenční stříkací pistolí, a nebo airless 

stříkáním. 

Křížový nátěr  Doporučuje se použít křížový nátěr štetcem na všechny ostré 

hrany, šrouby, matice a svařovanéné plochy před tím, než 

aplikujete krycí finální vrstvu. 

Čistění Nářadí vyčistíte použitím ředidla ZINGASOLV. 

 

 

Aplikace štetcem a válečkem 

Ředění 5 – 10 % ředidla ZINGASOLV 

 

 

Aplikace stříkáním – konvenční vzduchová pistole  

Ředění 10-15 % ředidla ZINGASOLV 

Tlak v trysce 3 - 5 bar  

Otvor trysky 1,2 – 1,5 mm   
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Aplikace stříkáním – Airless pistole 

Ředění 5 – 15 % ředidla ZINGASOLV 

Tlak v trysce 100 - 300 bar 

Otvor trysky 0,017 – 0,024  palce 

 

Aplikace na nátěr ZINGA 

 Jemný nátěr  20-30 μm DFT, zředěné ředidlem ZINGASOLV 10 – 15 % 

Finální nátěr  - 2 hodiny po aplikaci nátěru je suchý na dotyk   
- vrstvu suchého filmu DFT nedávat více jak 70-80 μm  

 

 

DALŠÍ INFORMACE 

 

Vydatnost a spotřeba 

Teoretická vydatnost: - při   80 μm DFT: 8,3 m²/L 
- při 100 μm DFT: 6,6 m²/L 
- při 150 μm DFT: 4,4 m²/L 

Teoretická spotřeba: - při   80 μm DFT: 0,12 L/m² 
- při 100 μm DFT: 0,15 L/m² 
- při 150 μm DFT: 0,23 L/m² 

Praktická vydatnost a 

spotřeba 

Závisí na profilu, drsnosti podkladu a na způsobu aplikace. 

 

Sušení 

Doba sušení Při vrstvě nátěru 80 μm DFT a relativní vlhkosti 75%: 

10°C:  prachosuchý: 2,5 hodiny 

             vytvrzený: po 4 hodinách 

         otěru odolný: po 8 hodinách 

20°C: prachosuchý: po 1 hodine 

             vytvrzený: po 2,5 hodinách 

         otěru odolný: po 6 hodinách 

30°C: prachosuchý: po 40 minutách 

             vytvrzený: po 1,5 hodiny 

          otěru odolný: po 4 hodinách 

Doba schnutí před 

ponorem  

Nechat vytvrdnout 3 dny před ponořením do země. 

Přetírání 

 

Při vrstvě nátěru 80 μm DFT a relativní vlhkosti 75% : 

10°C:  Minimum: 24 hodin 

          Maximum: 3 měsíce 

20°C:  Minimum: 6 hodin 

          Maximum: 1 měsíc 

30°C:  Minimum: 4 hodiny 

           Maximum: 1 týden 

Poznámka: Když je doba mezi jednotlivými nátěry dlouhá, může 

dojít k znečištění povrchu, který je nutné důkladně očistit.            
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Doporučený systém 

ISO 12944 Testované podle ISO 12944 ponorem do slané a polo slané 

vody (Im2) a v prostředí (Im3) s vysokou klasifikací životnosti 

(životnost více jak 15 roků): 

 ZINGA 1 x 60-80 μm DFT   

 ZINGATARFREE 2 x 100 μm DFT  

 

Pro bližší informace ohledně zdraví a bezpečnosti při používaní Vám na požádání vydáme Kartu 

bezpečnostních údajů (KBÚ). 

 

 
Informace v tomto listě jsou orientační a jsou uvedené na základě praktických zkušeností a testování. Podmínky nebo metody 

manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou mimo naší zodpovědnost. Všechny nároky týkající se nedostatků, musí být 

vykonané do 7 dní od obdržení zboží s uvedením produktové šarže. Vyhrazujeme si právo na změnu údajů. Tento list nahrazuje 

všechny předcházející technické listy.  

 


