
ZINC ALU SPRAY

P/n:  
85479 400 ml Spuitbus

Eigenschappen en voordelen
• Doorlasbare deklaag (Puntlassen)

• Uitstekende elektrochemische 
corrosiebescherming op metaal

• Gemakkelijk oververfbaar

• Uitstekende afwerking

• Zeer goede hechting

Toepassing

Zinc Alu Spray is een semi - glanzend, zilver 
kleurende spuitverf met zeer goede 
elektrochemische corrosiebescherming op 
metaal.

Oververfbaar.
Zinc Alu Spray wordt gebruikt voor het 
aanbrengen van een grondlaag op 
onbehandeld metaal ter bevordering van 
verfhechting en ter bescherming van 
corrosie.

Hints & TipsDS372

• Compatibel met de meest gebruikte verven

• Kan gebruikt worden als primer

Gebruiksaanwijzing

1. Schud de spuitbus goed voor gebruik 
(2-3 min)

2. Zorg dat het oppervlak droog en schoon 
is

3. Spuit enkele dunne lagen op een 
afstand van +/- 30 cm

4. Oververfbaar na 10 min 
5. Draai na gebruik de spuitbus om en 

verstuif tot er enkel gas uitkomt

Semi - glanzend, zilver kleurende spuitverf. 



ZINC ALU SPRAY

Technische Informatie

Verwante producten: Waxcoat, schuurgamma, Acrysol

Marktsegmenten

Veiligheids- en 
gezondheidsinformatie

P/n: 85479

Omschrijving: Zinc Alu Spray 400ml

Deeltjesgrootte: 25-45 micron
Houdbaarheid: 30 maanden

Verkoopeenheid: 1

Kleur: Zink Aluminium (Blauw/Grijs)

Soortelijk gewicht ± 0.709 kg/l (20°C) 

Temp range: -50°C tot 100°C

intermittent 120°C

MSDS: Ja

Gevaarlijk 
voor het 
milieu

IrriterendZeer licht 
ontvlambaar

R12 Zeer licht ontvlambaar 
R36 Irriterend voor de ogen 
R51/53 Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken 
S23 Damp/spuitnevel niet inademen 
S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen 
S51Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken 
S57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere 
temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de 
richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen 
- Niet roken. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk. 
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Stockcode: ZAS

Douanecode: 32089099

Vervangt product: N/A

Consistentie: vloeibaar

Base: Zinc/Aluminium acrylate resin

VOS: 642g/l

Salt Spray Test, SS DIN 50 02:

60 mu dry coating, 100 hour -> Ri O (no rust)

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie.
KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT.

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Vestigingsadres:  
KENT Belux sprl/bvba
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland B.V.
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda.
BTW : NL 8172.47.658.B01

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369
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