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Zinc Alu spray 
 

Zinc Alu Spray RANAL to szybkoschnący, dobrze kryjący 
podkład antykorozyjny, który charakteryzuje się 
doskonałą rozlewnością  przy zachowaniu koloru 
zgodnego z ocynkiem ogniowym. Po utwardzeniu 
odporny jest na temperaturę do 300°C. Można stosować 
bez wcześniejszego użycia podkładu epoksydowego lub 
akrylowego. 

✓ CHRONI PRZED KOROZJĄ 
✓ METALICZNY EFEKT DEKORACYJNY 

 
PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO! 

 
ZASTOSOWANIE 

 W konstrukcjach stalowych i budowie urządzeń. 

 W inżynierii, przemyśle szkutniczym, budowie nadwozi. 

 W budownictwie i wielu innych branżach. 

 Jako antykorozyjna powłoka ochronna szerokiego zastosowania. 

 Do naprawy uszkodzonych powierzchni na elementach ze stali ocynkowanej. 

 

CECHY PRODUKTU 

 Znakomite dopasowanie kolorystyczne z ocynkowanymi ogniowo powierzchniami. 

 Przyczepność do prawie wszystkich metali. 

 Możliwość malowania bez użycia podkładu. 

 Szybkie wysychanie (pyłosuchość po około 15 minutach, suchość dotykowa po około 60 

minutach). 

 Ekonomiczność dzięki wysokim parametrom kryjącym. 

 Dobre przewodzenie elektryczne, dzięki czemu jest odpowiedni także w przypadku 

spawania punktowego. 

 Odpowiedni dla podłoża takiego jak stal, żeliwo, aluminium, cynk i wiele innych. 

 Odporność na temperaturę do 300°C. Może to spowodować lekką zmianę koloru, ale nie 

wpływa na stabilność. 

 Proporcja cynku: 11-12% i aluminium: 26-27% (wartości laboratoryjne dla suchej 

powłoki). 

 

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

http://www.ranal.pl/
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Powierzchnia musi być sucha, wolna od oleju i smaru, wolna od pyłu, pozbawiona resztek powłok i 

rdzy. Optymalnym sposobem przygotowania powierzchni jest piaskowanie. Optymalne warunki 

pracy z produktem to temperatura pokojowa (20°C). Wstrząsać przez około 2 minuty po usłyszeniu 

intensywnego grzechotania kulek mieszających. Podkład nakładać w dwie warstwy z odległości 20-

25 cm od podłoża. Drugą warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Optymalną 

ochronę antykorozyjną zapewnia powłoka o grubości 60-80 µm. 

 

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 

II/B/e limit=840 g/l, VOC = 646 g/l 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności 
w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 24 miesiące. 

 

PRZEPISY BHP 

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 

 

OPAKOWANIE 

Art. Nr 
20517 

Pojemność, L: 
0,4 

Opakowanie zbiorcze, szt.: 
12 

Waga kartonu, kg: 
5,20 

 

 

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia 

nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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