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Zincoline

 Código Geral: SP17701F
Embalagens: 2.5 , 10  e 140 Kg
Primário monocomponente, rico em zinco, baseado
em resinas de borracha ciclizada, com muito
elevada resistência anticorrosiva.
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Zincoline

TIPO
Tinta anticorrosiva baseada em resinas de borracha ciclizada, com elevada percentagem de zinco metal.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Aplicação fácil, boa aderência, secagem rápida, boa resistência aos ácidos, à água e aos microorganismos (algas e
bactérias), permite operações posteriores de soldadura e proporciona muito elevada protecção anticorrosiva.

UTILIZAÇÃO
Em todas as aplicações necessitando uma protecção anticorrosiva máxima, que se obtém  por sacrifício catódico do 
zinco metal e que é correspondente a uma metalização a frio. 

PREPARAÇÃO 
Misturar e homogeneizar bem a tinta.
Diluente:  Diluente Sintético 
% Diluição: diluir com cerca de 5 % de Diluente para aplicação à trincha.

    
  Homog. bem          5%    

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Aplicar tal qual à trincha , pincel ou 1-2 demãos com intervalos de 20-30 minutos. A secagem final obtém-se ao fim 
de 4-6 horas.

 10-15’   4-6 horas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Aspecto: Acetinado.
Cor: Cinzento.
Massa específica : 2.80 ± 0.01 Kg/ l a 20°C
Viscosidade: Tixotrópica
Teor em Sólidos: 83.7± 2.0 % (peso) e 36.5 ± 2.0 % (volume)
Rendimento: 3 - 6  m2/litro/demão (espessuras de 60 a 120 microns)
Teor máximo COV’s: 500 g/l (aplicação) 

Valor limite da UE (cat. A/i): 500 g/l (2010)
Secagem: Fora poeiras: 20-30’; Seco Toque: 40-60’; Seco: 4-6 horas
Ponto Inflamação: 23±2 °C
Estabilidade: 6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA
Preparação suporte: Para obter muito elevada eficácia anticorrosiva as superfícies a pintar devem

encontrar-se desoxidadas (correspondente ametal branco: St3 ou SA 2 1/2 -

SA3) isentas de poeiras, gorduras e bem secas. 
Não deve ser aplicado com temperaturas baixas (inf. a 10 °C) e humidade
relativa elevadas (sup. a  80%).

N.º de Demãos: 1-2 demãos.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem
determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso
controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira
disponibilidade.
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