
Zwaluw® Zwaluw Zink Spray
Duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen

Technische datasheet

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.nl

 

2016-12-21 08:13:20 UTC

Product omschrijving
Zwaluw Zink Spray is langdurige corrosie bescherming voor metalen.
Hecht op vrijwel alle metalen, heeft een gladde doordringende filmlaag.
Kan gebruikt worden bij puntlassen en is hitte bestendig tot 500°C.

Voordelen
• Zinkspray bevat in de opgedroogde laag meer dan 90% zink en

zink-verbindingen

• Uitstekende hechting op bijna alle metalen

• Sneldrogende, gladde en poriënvrije beschermlaag

• Puntlas- en hittebestendig (tot 500°C)

• Overschilderbaar

Applicaties
Voor het bijwerken en repareren van oude en beschadigde zinklagen.
Als geleidende tussenlaag bij het puntlassen. Voor het verzinken van
boor-, snij- en laswerkstukken. Als grondering voor installaties die
blootstaan aan water- en weersinvloeden. Bij alle werkzaamheden aan
de carrosserie.

Gebruiksaanwijzing
Optimale verwerkingstemperatuur 16 - 25°C. Metalen roest- en vetvrij
maken (evtl. blank slijpen). Ca. 2 minuten intensief schudden en vanaf
ca. 20 - 30 cm kruiselings opspuiten. Stofdroog: na 5-7 min. Tastdroog:
na 20-30 min. Uitgehard: na 24 uur.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur +5°C till 25°C

Vorstbestendigheid gedurende
transport -15°C

Kleefvrij tijd 15-20min

Kleuren
• Aluminium

Verpakking
• Aerosol 400 ml

Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24
maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge
plaats.

Gezondheid & veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via
de Den Braven websites.

Waarborg & garantie
Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd,
in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is
het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden
verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie
en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele
(redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum
van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van
het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de
informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van
toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en
transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze
algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
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