ALU ZM
ééncomponente aluminium topcoat

Buitengewone anticorrosiebescherming?
Applicaties met een Aluminium afwerking?

ALU zm maakt het mogelijk!

ZINGA

ALU ZM

Esthetische eindlaag
Geeft een mooie egale Aluminium afwerking
Vergelijkbaar met warme galvanisatie

Kathodische bescherming en
compatibiliteit met ZINGA
 100% compatibel met ZINGA
 Verscheidene testen bevestigen de
buitengewone werking in duplex systeem

Eenvoudige applicatie
applicatie van
alu zm op zinga

 Ééncomponente coating
 Zelfde herlaadsysteem als ZINGA
 Met borstel of spuitpistool

PRAKTISCHE INFORMATIE
Oppervlaktevoorbereiding
Wanneer ALU ZM op ZINGA wordt aan
gebracht, dient het oppervlak vrij te zijn van
zinkzouten en andere contaminaties. Dit be
tekent dat ALU ZM moet aangebracht wor
den binnen 24 uur na de ZINGA applicatie.
In geval de ALU ZM applicatie niet binnen
24 uur kan gebeuren, moet het ZINGA opper
vlak eerst gezuiverd worden. De zinkzouten
kunnen verwijderd worden door wapperen.
Breng de ALU ZM zo snel mogelijk aan op
het klaar gemaakte oppervlak.
Applicatie instructies
ALU ZM kan aangebracht worden op een ge
reinigd oppervlak, met de borstel of conventio
neel spuitpistool of met airless spray.
Verdunning: met Zingasolv borstel (tot 5%),
conventioneel spuitpistool (tot 20%), airless
(tot 10%).

Rendement
Theoretisch rendement
voor 40 μm DFT: 6,19 m²/L
voor 80 μm DFT: 3,09 m²/L
Droogproces
ALU ZM droogt door verdamping van het
solvent. Het droogproces wordt beïnvloed
door de totale NFD, het aantal aangebrachte
lagen, de temperatuur van de omgevingslucht
en van het substraat en van de luchtcirculatie.
Droogtijd voor 40 µm DFD aan 20 °C in een
goed geventileerde omgeving met tenmin
ste 60% relatieve vochtigheid:
Stofdroog: na 25 min
Manipuleerbaar: na 1,5 uur
Volledig uitgehard: na 24 uur

Seoul air conditioning Co. Ltd - Zuid-Korea
In mei 2011 werden airconditioningonderdelen van Seoul Air Conditio
ning Co. Ltd behandeld met ZINGA als kathodische corrosiebescher
ming (op oude thermische verzinking), wat achteraf werd overschil
derd met ALU ZM om een glanzende ALUminium eindlaag te bekomen.
Deze koelers zijn gelegen in Song-Do New Town in Incheon City, nabij
Seoul.
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Overschilderen
Met een nieuwe laag ALU ZM: 1 uur na
stofdroog. Elke tussenlaagse contaminatie
die de werking van de volgende laag kan ver
storen moet verwijderd worden door middel
van aangepaste reiniging.
Systeemaanbeveling
ZINGA 1-2 x 60 µm DFT +
ALU ZM 1 x 40 µm DFT
Houdbaarheid
Onbeperkt houdbaar.
Verpakking
Beschikbaar in: 1 L, 2.5 L en 15 L
Voor meer informatie
Zie technische fiche of raadpleeg een ZM
vertegenwoordiger.

luchthaven van quebec - canada
In 2009 werd ZINGA gebruikt voor retouches op de lasnaden van
de structurele stalen delen die het dak vormen aan de ingang van de
luchthaven van Quebec. Achteraf werd ALU ZM aangebracht op de
volledige structuur om het een mooie ALUminium finish te geven.
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