
Rozwiązania systemowe do ochrony przed korozją KRAUTOL

System 3:  Specjalne rozwiązanie!

lub+

Z dodatkową ochroną przed korozją. Dla optymalnego 
zabezpieczenia przed korozją przy zastosowaniu tylko 
dwóch warstw. 

System 2: Pro esjonalnne  
rozwiąz anie!
Maksymalna przyczepność.  
Dla zapewnienia aktywnej ochrony przed  
rdzą, optymalnego wiązania oraz dobrej wytrzymałości na uderzenia i  zarysowania.

Projekt 3
Cynk / cynkowanie
Cynk znajduje przede wszystkim szerokie zastosowanie do wykonywania metalicz-
nych powłok („cynkowanie”), np. w przypadku rynien dachowych, przewodów na-
pełniających, bram garażowych lub ozdób ogrodowych i tarasowych. Cynkowanie 
powoduje utworzenie warstwy ochronnej, chroniącej głębiej położone powierzchnie 
stalowe przed wilgocią, a pośrednio przed rdzą. Ponieważ z czasem cynk ulega roz-
kładowi, a rdza odkłada się także na spawach, pomocna może być warstwa lakieru, 
która jeszcze lepiej uszczelni podłoże i zapewni mu dłuższą ochronę.
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Ochronal metalu środkiem KRAUTOL – łatwo w systemie!

CYNK / CYNKOW
ANIE



1
Ochrona 
metalu

Wskazówka
W przypadku systemu 3 – lakier grubopowłokowy KRAUTOL EISENGLIMMER – nie jest 
wymagane żadne gruntowanie. Lakier grubopowłokowy może być nakładany bezpo-
średnio na cynk.

Przygotowanie i czyszczenie 
Nienaruszoną starą warstwę farby należy 
dokładnie przeszlifować i oczyścić. Niema-
lowane podłoże oczyścić amoniakalną płu-
kanką sieciującą. W tym celu wymieszać 10 
l wody i 0,5  l amoniaku z kilkoma kroplami 
środka myjącego. Wcierać roztwór na całej 
powierzchni włókniną z tworzywa sztuczne-
go, dokładnie spłukać wodą i pozostawić do 
wyschnięcia (dodatkowe wskazówki można 
znaleźć w karcie danych technicznych BSF 
nr 5). 

Gruntowanie
Podłoże dwukrotnie zagruntować środkiem 
KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND (w pomiesz-
czeniu wystarczy farba). Każdą farbę należy 
pozostawić do wyschnięcia. 

Farba podkładowa i wierzchnia
Zależnie od oczekiwanego efektu (z poły-
skiem, matowa lub młotkowana), należy 1-2 
razy pokryć powierzchnię środkiem KRAUTOL 
METALLSCHUTZ lub HAMMERSCHLAG-LACK. 
Pamiętać o równomiernym, pokrywającym 
nałożeniu.

Dodatkowe inform
acje i projekty m

ożna znaleźć tutaj! 

W trakcie stosowania zalecanych produktów należy przestrzegać naszych szczegółowych instrukcji dotyczących pro-
duktu, obróbki i bezpieczeństwa, podanych na opakowaniach produktów i w naszych kartach danych technicznych 
(dostępnych w naszej witrynie internetowej www.krautol.de). 
Nasze propozycje są standardowymi rozwiązaniami do różnych zastosowań. Odwołujemy się w nich do naszego 
bogatego doświadczenia w produkcji farb. W przypadku szczególnych warunków w obiekcie zalecamy zamówienie 
specjalistycznego doradztwa.
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Cynk / cynkowanie

Używać wałków lub pędzli (z chińskim włosiem).


