Z-PLATE™ AEROSOL
GALVANIZADO RICO EM ZINCO
DESCRIÇÃO
Z-PLATE™ fornece a proteção da galvanização por
imersão a quente PLUS, a conveniência da aplicação
em aerosol. Z-PLATE contém 95% de zinco puro e
forma uma camada de metal de zinco resistente, durável
e flexível que realmente liga-se eletroquimicamente ao
metal para proteger contra a ferrugem, espalhamento de
ferrugem e corrosão.
Z-PLATE pode ser usado em locais fechados ou
abertos e não requer preparação da superfície em
circunstâncias normais. Em superfícies que tiverem
formação de ferrugem de forma severa, esta deve ser
removida e a área a ser tratada deve ser escovada com
metal antes da aplicação do Z-PLATE.
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95% de Zinco Puro
Seca rapidamente
Mínima preparação da superfície
Longa duração
Impede ferrugem e corrosão em qualquer
superfície de ferro ou aço
Aplicação aerosol fácil
Uso interno e externo
Flexível, Permanente
Autorizado pela USDA

PRODUCT CHARACTERISTICS
Padrão de Pulverização

2” a 4” cone

12” distância

Propelente

Hidrocarboneto

Teor de VOC

504g/L (Inclui Propelente)

NFPA 30B de Estocagem

Nível III

Cor

Cinza

Tipo de Solvente

Sem CFC ou Cloro

Resina

Éster Epoxi

Pó de Zinco
Pureza

> 95%

Tamanho da partícula

100

(% <45 microns)

Aparência do Revestimento

Cinza suave

Tempo de Secagem

15 min.

Tempo de Cura

24 h

Espessura do revestimento

1 mil

Densidade (lbs/gal)

9,7

Gravidade Específica

1,17

Ponto de Fulgor

-4°F (-16°C)

Corbertura

1,55 m / lata 350mL

2

2

28m / 3,8L

APLICAÇÕES
Excelente para reparos estéticos em juntas soldadas,
trilhos de proteção, pontes, cercas, tanques de
armazenamento, tubulações, torres de TV, prédios
metálicos, equipamentos pesados, dutos de calor,
equipamentos marítimos e off-shore.
Z-PLATE está em conformidade com a seguinte
Especificação Militar: MIL-PRF-26915D (USAF).

Para tipos de embalagens e número
de peças contate sales@jetlube.com.
GARANTIA LIMITADA
Para informação sobre garantia, favor visitar o site
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf
Você também pode nos contatar pelo sales@jetlube.com ou
escrever para o Departamento de Vendas no endereço
abaixo.
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