
KRAUTOL pas önleme sistem çözümleri

Sistem 3: Özel Çözüm!

veya+

Ekstra korozyon korumalı. Sadece iki kat uygulama ile 
maksimum pas koruması için. 

Sistem 2:   
Profesyonel Çözüm!
Maksimum dayanıklılık. Aktif 
pas koruması, optimum yapışma,  
darbelere ve  çizilmeye karşı dayanıklılık için.

Proje 3
Çinko kaplama/Galvanizleme
Çinko, özellikle metal kaplama ("galvanizleme") olarak oluklar, yağmur suyu/
atık su boruları, garaj kapıları veya bahçe ve teras dekorasyonları gibi ge-
niş bir uygulama alanına sahiptir. Galvanizleme, alt kattaki çelik yüzeylerin 
nemden ve dolayısıyla pastan korunması için koruyucu bir tabaka olarak 
davranır. Çinko zamanla çözündüğünden ve pas da kaynak dikişlerine yapış-
tığından bir boya kaplaması alt tabakayı daha iyi kapatır ve daha uzun süre 
koruma sağlar.
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KRAUTOL'dan metal koruyuc u  – doğrudan  etkil i !

ÇINKO KAPLAM
A/GALVANIZLEM

E



1
Metal 

koruması

Ipucu
Sistem 3 - KRAUTOL METALİK GRİ BOYA Kalın Film Kaplama - için herhangi bir astarlama 
gerekmez. Kalın film kaplama doğrudan çinko üzerine uygulanabilir.

Hazırlık ve Temizlik 
Dikkatli bir şekilde eski kaplamayı zımpa-
ralayın ve temizleyin. Çıplak alt tabakayı 
amonyaklı su çözeltisiyle temizleyin. Bunu 
yapmak için, 10 litre su ve 0,5 litre amonyağı 
bir miktar ev deterjanı ile karıştırın. Solüs-
yonu sentetik bir elyafla tüm yüzey üzerine 
uygulayın, su ile tamamen durulayın ve ku-
rumaya bırakın (daha fazla bilgi BSF veri say-
fası No. 5 içinde bulunabilir).

Astar
Yüzeyi KRAUTOL ÇİNKO ve YAPIŞKAN ASTAR 
2x ile astarlayın (kapalı alanda bir kat uygu-
lama yeterlidir). Her uygulamada uygulanan 
katın kurumasını bekleyin. 

Astar ve son kat boya
İstenilen yüzey görünümüne (parlak, mat 
veya çekiçlenmiş yüzey efekti) göre yüze-
yi KRAUTOL METAL KORUYUCU VERNİK veya 
ÇEKİÇLENMİŞ GÖRÜNÜMLÜ BOYA ile 1 ila 2 x 
kaplayın. 
Eşit dağılımlı ve tabaka oluşturacak şekilde 
uygulamaya dikkat edin.

Daha fazla bilgi ve projeyi burada bulunabilirsiniz! 

Lütfen önerilen ürünlerin uygulanması ile ilgili olarak ürün ambalajı üzerinde ve teknik veri sayfalarımızda yer alan 
diğer ürün, işleme ve güvenlik bilgilerini ve talimatlarını dikkate alın (www.krautol.de web sitemizde mevcuttur). 
Önerilerimiz çeşitli uygulamalar için standart çözümlerdir. Bu çözümler, bir boya üreticisi olarak geniş tecrübelerimi-
ze dayanmaktadır. Özel nesne koşullarında, bir uzman tavsiyesi almanızı öneririz.
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Çinko kaplama/Galvanizleme

Çözücü madde (solvent) dirençli rulo veya fırçalar  
(Çin fırçası) kullanın.


