
Soluţii de sisteme pentru protecţie împotriva ruginii de la KRAUTOL

Sistem 3: Soluţia specială!

sau+

Cu extraprotecţie anticoroziune. Pentru cel mai ridicat nivel de 
protecţie antirugină cu numai două straturi de acoperire. 

Sistem 2:  Soluţia  
profesionistă!
Durată de valabilitate maximă. Pentru 
o protecţie activă împotriva ruginii,  
aderenţă optimă, rezistenţă bună la lovituri şi zgârieturi.

Proiectul 3
Zinc/ zincare
Zincul are o largă aplicabilitate ca material, cu precădere ca acoperirea metalică 
(„zincare“), de ex. la streşini, burlane, porţi de garaj sau decoraţiuni pentru gră-
dini şi terase. Totodată, zincarea acţionează ca un strat de protecţie, pentru a 
proteja de umezeală şi, implicit, de rugină suprafeţele din oţel aflate dedesubt. 
Deoarece zincul se degradează cu timpul şi rugina atacă şi cordoanele de sudură, 
aplicarea unui strat de lac ajută la sigilarea mai bună a substratului şi la o pro-
tecţie mai îndelungată.
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Protecţie a metalului de la KRAUTOL – simplu în sistem!

ZINC/ ZINCARE



1
Protecţie 
a meta-

lului

Indicaţie
În cazul sistemului 3 – stratul de acoperire cu lac pentru strat gros KRAUTOL EISENGLIMMER 
– nu este necesară grunduirea. Lacul pentru strat gros poate fi aplicat direct pe zinc.

Pregătirea şi curăţarea 
Şlefuiţi cu grijă şi curăţaţi straturile vechi 
intacte. Curăţaţi substratul descoperit cu un 
agent de înmuiere amoniacal. În acest scop, 
amestecaţi 10 litri de apă şi 0,5 litri hidro-
xid de amoniu cu câţiva stropi de detergent 
casnic uzual. Întindeţi soluţia cu o ţesătură 
din material plastic pe toată suprafaţa, clă-
tiţi-o temeinic cu apă şi lăsaţi-o să se usuce 
(indicaţii suplimentare sunt prezentate şi în 
normativul BSF nr. 5).

Grunduirea
Grunduiţi substratul de 2 ori cu ZINK UND 
HAFTGRUND marca KRAUTOL (în spaţii inte-
rioare este suficient un strat). Lăsaţi fiecare 
dintre straturi să se usuce. 

Stratul preliminar şi cel final
În funcţie de calitatea dorită a suprafeţei 
(strălucitoare, mată sau cu efect „lovitură 
de ciocan“), aplicaţi pe suprafaţă 1 până la 2 
straturi de lac KRAUTOL METALLSCHUTZLACK 
sau HAMMERSCHLAGLACK. 
Aveţi în vedere ca aplicarea să fie uniformă 
şi pe toată suprafaţa.

Inform
aţii suplim

entare şi proiecte găsiţi aici! 

În cadrul utilizării produselor propuse, vă rugăm să aveţi în vedere indicaţiile noastre suplimentare privind produ-
sele, modul de prelucrare şi cele de securitate de pe ambalajul produselor, precum şi normativele tehnice (se pot 
apela din pagina noastră web la www.krautol.de). 
Propunerile noastre sunt soluţii standard pentru diverse cazuri aplicative. Ele se bazează pe ampla noastră expe-
rienţă ca producător de vopsele. În cazul unor condiţii speciale ale obiectivului, vă recomandăm să apelaţi la un 
consultant de specialitate.
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Zinc/ zincare

Utilizaţi valţuri sau pensule (cu peri chinezeşti) rezistente la solvenţi.


