
Nátěr na zinkový povrch
LZ-80
Tekutý  plastový  preparát  pro  přímé  nanášení  na  zinek,  hliník  a  tvrzené PVC.  Výborná  přilnavost  a 
odolnost vůči mnoha chemikáliím, kyselinám a louhům. Snadná aplikace, pro vnitřní i venkovní plochy.
Kromě běžného  očištění  pozinkovaného  podkladu  ometením,  otřením a  omytím není  třeba  provádět 
žádné  jeho  další  předúpravy,  jako  je  např.  odstranění  kyselin,  louhů  nebo  otryskání.  Nedochází  ke 
ztrátám času  zdlouhavým čekáním  a  ani  není  třeba  ošetřit  podklad  základním nátěrem pro  získání 
přilnavosti. Tento nátěr lze použít i na lesklé, čerstvě pozinkované plochy. U ploch se základním nebo 
starým  nátěrem  je  třeba  nejprve  vyzkoušet  jeho  kvalitu  a  přilnavost.  Nátěr  nenanášet  na  zinkový 
správkový sprej LZ-10, LZ-15 nebo LZ-16. Zinkové správkové barvy LZ-08, LZ-09 a LZ-50 nechat nejprve 
řádně vyschnout. Tento přípravek je vynikající jako nátěr na okapy. 

Balení    karton 12 x 1,0 l kbelík   12,0 kg
   karton   4 x 2,5 l barel     30,0 kg

kbelík          5,0 l
Forma dodání:    high-solid, kapalina, připravená k použití
Způsob schnutí: 1-složková, schnoucí na vzduchu 
Doba schnutí:    dle tloušťky vrstvy a teploty 

Úplného  proschnutí  je  docíleno  až  po  několika  dnech.  Při  aplikaci 
„mokré  na  mokré“  dodržet  dostatečnou  dobu  odvětrání.  U 
nalakovaných  dílů  je  nutné  věnovat  zvýšenou  pozornost  předělům 
odděleným lepicí páskou, příp. způsobu pokládání dílů na sebe a jejich 
přepravě! Nebezpečí slepení! Provést preventivní opatření!

Přelakovatelnost:    pouze zinkovým nátěrem LZ-80
Spotřeba: cca 300 g/m2 při tloušťce nátěru 80 μm
Tloušťka vrstvy: Min. 80 μm; pro dosažení vyšší tloušťky vrstvy nanést barvu vícekrát za 

sebou. Zvláště je nutné dodržet odpovídající délku doby mezischnutí a 
vyvarovat se vystavení nátěru extrémně kolísavým teplotám, jinak hrozí 
nebezpečí pavučinových trhlin. 

Zpracování: natěrem, stříkáním, válečkem
Rozpouštědlo:    VK-80
Přidání ředidla: Parametry pro nástřik nastavte tak, aby nebylo nutné produkt ředit.
Skladovatelnost: min. 12 měsíců 
Pokyny před použitím: předem dobře promíchat a porovnat barevný odstín 
Podklad: V případě potřeby očistit od zbytků olejů, tuků, vlhkosti, nečistot, prachu 

apod.; při menším znečištění podklad otřít ručně např. ředidlem VK-80.
Příprava pozinkovaného    Dodržovat pokyny obsažené v Technickém prac. listu spol. ReiColor
podkladu: č. 29, odst. 2.1 až 2.6 a zároveň EN ISO 12944!
Hustota: 1,2 kg/l v závislosti na barevném odstínu
Směrnice VOC – EU limitní kat. A/i: 600 g/l (2007), 500 g/l (2010)
hodnota pro tento produkt: Tento produkt obsahuje max. 600 g/l VOC.
Použití: pro vnitřní  i  venkovní  prostředí  (viz  Prospekt  „Odolnost  vůči 

povětrnostním vlivům a působení světla")
Stupeň lesku: hedvábný lesk, pro zvýšení lesku přidat 5% základního laku 

č. LZ-80.00.1111.0
Barevné odstíny:    RAL, NCS a speciální barevné odstíny 
Stálost na světle: Barevné  odstíny  je  možno  dodat  v  různých  stupních  odolnosti;  i 

bezbarvé a  transparentní  nátěry  jsou  odolné  vůči  působení  světla  a 
proti zežloutnutí. Odstíny barev zlatá, staré zlato, bronzová, měděná a 
stará  měď  jsou  z  důvodu  vysokého  obsahu  kovových  částic  pouze 
částečně odolné  vůči vlivům venkovního prostředí.

Bod vzplanutí: nad +21°C
Označení nebezp. a ohrožení: viz Bezpečnostní list LZ-80
Důležité upozornění!    RAL 9006 bílý hliník odpovídá výrobku č. LZ-80.02.9106.5.

RAL 9007 šedý hliník odpovídá výrobku č. LZ-80.00.9107.5.
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