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ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
 
 

Описание на продукта 
METALGAL е цинков антикорозионен грунд. Той се нанася върху метални повърхности като 
тръби, метални конструкции и др., и осигурява цялостна и дълготрайна антикорозионна защита 
(студено поцинковане). 

Препоръчителни употреби 
Нанася се като подложка за алкидни покрития, като MOBILAC. 

Технически характеристики 
Плътност: 2.15±0.06 gr/ml (ΕΝ ISO 2811.01, 20°C) 
Производствен вискозитет: 9±1 poise (ISO 2884.2, 20°C) 
Вискозитет при съхранение: 9.5±2.5 poise (ISO 2884.2, 20°C) 
Твърди в-ва b.w.: 78±2% (EN ISO 3251) 
Твърди в-ва b.v.: 41±2% (ISO 3233) 
Точка на запалване: 34±2°C (EN ISO 1523) 
 

ЛОС (летливи органични съединения): METALGAL принадлежи към категорията A/и РР 
(Eднокомпонентни покрития). Гранична стойност за ЕС: 500 g/l. Готовият за употреба продукт 
съдържа макс. 499 g/l. 

Цвят 
Сив. 

Свойства 
Адхезия (Cross Cut върху метал): 1 
Като система с MOBILAC: 2-3 
(1 слой METALGAL + 1 слой MOBILAC) 

(EN ISO 2409) 

Адхезия (Cross Cut върху MOBILAC): 1  
Твърдост (König): 65±10 sec, след 7 Дни (EN ISO 1522)                                                              
Impact Test: in/out 28±2/0-2 inch/pounds (ΕΝ ISO 6272) 
Устойчивост на солена мъгла:  
45±5 μm: Много добра защита в продължение на поне 500 h. 

(EN ISO 7253) 

Устойчивост на влага: 45±5 μm: 15 цикъла OK (EN ISO 6270.02) 
Изпитание на огъване (Mandrel): 3 mm OK (EN ISO 1519) 
 

Разход 
Дебелина на сухия филм за един слой: 45±5 μm. 
Разход: 9±1 m²/Lt. 

Инструкции за употреба 
Повърхностите се почистват от ръжда, масло, абразивни остатъци, стари бои и т.н. чрез 
пясъкоструене или шкурка. За отстраняване или стабилизиране на ръждата се препоръчва да се 
приложат съответно CHROTEX PRERUST или RUSTABIL.  
METALGAL се нанася в 1 слой. За постигане на по-добри резултати се препоръчва използването 
на ADHEX преди нанасянето на емайловото покритие, например MOBILAC. 
Метод на нанасяне: четка, спрей.  
Разредител: CHROTEX SPRAY SOLVENT. 
Разреждане: Разредете до 5% v/v. [размер на дюзата: 1.5-1.8 mm, налягане на въздуха: 2-3 
atm.] 
Инструментите се почистват веднага след нанасяне с CHROTEX spray Solvent, сапун и вода.   



 

Ул. МАРНИ № 39, 104 32 – АТИНА, тел. (+30210) 5230116-9, факс: (+30210) 5235301, 
www.chrotex.com 

Време за сушене 
Сух на допир: 40±5 min (ASTM D 1640). 
Изсъхване: 2±½ h.  
Време за възстановяване на покритието: след най-малко 16 h. 
 
Времето за съхнене и повторно нанасяне на покритието може да се удължи при условия на 
ниска температура и висока относителна влажност. 
  

Система за пбоядисване 
След нанасянето на METALGAL нанесете ADHEX и алкидна емайлова боя, например MOBILAC. 
 
В зависимост от приложението могат да се прилагат и други системи. 

Опаковка 
Предлага се в кутии от 0.75 Lt и 2.5 Lt. 

Съхранение 
1 година при условие че кутиите останат затворени и при нормални условия на съхранение. 

Здраве и безопасност 
Моля, обърнете внимание на етикета върху кутията. В случай че е необходима допълнителна 
информация, вижте информационния лист за безопасност на материала. 
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