
FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI
SikaCor® Zinc ZS
GRUND PENTRU OŢEL PE BAZĂ DE SILICAT DE ZINC

DESCRIEREA PRODUSULUI
Grund monocomponent, bogat în zinc pe bază de
silicaţi de etil pentru suprafețe din oţel.
Conţinut scăzut de solvent conform Directivei
Asociaţiei Vopsitorilor Germani din Industrie (VdL-RL
04).

UTILIZĂRI
SikaCor® Zinc ZS poate fi folosit doar de catre utiliza-
tori profesionisti.
Protecţie anticorozivă eficientă pentru suprafeţe sabla-
te din oţel cu sau fără strat final. SikaCor® Zinc ZS este
adecvat pentru structuri din oţel aflate deasupra şi sub
apă, structuri metalice ale vapoarelor, construcţii din
oţel, trasee de conducte, rezervoare, containere etc.

CARACTERISTICI/AVANTAJE
▪Uscare rapidă şi în scurt timp de la aplicare se poate
stivui
▪ Rezistent la abraziune şi temperatură ridicată
▪ Rezistent la apă și intemperii

APROBĂRI / CERTIFICĂRI
Îndeplineşte cerinţele standardului german ‘TL-TP
KOR-Stahlbauten, pagina 85’ (frecarea suprafeţelor
îmbinate cu şuruburi).

▪

INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Ambalare SikaCor® Zinc ZS 25 kg net.

Sika® Thinner B 10 l și 3 l

Aspect/Culoare Gri zinc, mat

Termen de valabilitate 1 an

Condiții de depozitare În recipientul original sigilat, păstrat în mediu uscat şi răcoros.

Densitate ~2.3 kg/l

Conținut de substanțe solide ~64.5 % în volume
~82 % în greutate

INFORMAȚII TEHNICE
Rezistența chimică Materialul complet întărit şi uscat este rezistent la apă şi intemperii, dease-

menea este rezistent la acţiuni mecanice.

Rezistența termică Căldură uscată până la aprox. + 400°C
Căldură umedă până la aprox. + 50°C
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INFORMAȚII DESPRE SISTEM
Sisteme Grund pentru oţel:

1 - 2 x SikaCor® Zinc ZS

Fără reacoperire:
2 x SikaCor® Zinc ZS

Grund de atelier sudabil:
1 x SikaCor® Zinc ZS grosime strat uscat 20 microni

Reacoperiri adecvate:
Dacă SikaCor® EG-1 este folosit ca strat intermediar, orice produs mono sau
bicomponent se poate aplica.

INFORMAȚII DE APLICARE
Diluant Sika® Thinner B

Pentru reglarea vâscozităţii, dacă este necesar, se poate adăuga max.3 %
Sika® Thinner B.
Pentru utilizarea ca grund de atelier sudabil, se poate adăuga aprox. 5 %
procente de greutate Sika® Thinner B.

Consum Consum teoretic de material /COV fără pierderi pentru o grosime de strat
uscat de:
Grosime strat uscat 20 μm 60 μm
Grosime strat umed 30 μm 95 μm
Consum ~0.070 kg/m2 ~0.215 kg/m2

COV ~12.8 g/m2 ~38.5 g/m2

Cu excepţia suprafeţelor mici, grosimea de strat uscat a SikaCor® Zinc ZS nu
trebuie să depăşească 150 μm / strat.

Temperatura produsului Min. + 5°C, max. + 50°C

Umiditatea relativă a aerului Min. 50 %, max. 90 %, Temperatura suprafeţei trebuie să fie cu cel puţin 3K
mai mare decât Temperatura Punctului de Rouă. Dacă Umiditatea Relativă
a aerului este mai mică de 50 %, uscarea este încetinită.

Temperatura suprafeței Min. + 5°C, max. + 50°C

Grad de uscare tip 6 Grosime strat
uscat 20 μm

Grosime strat
uscat 60 μm

+ 5°C, U.R. 50 %
după 6 min 12 min
+ 23°C, U.R. 50%
după 4 min 8 min

(ISO 9117-5)

Timp de așteptare / Reacoperire Între straturile de SikaCor® Zinc ZS:
Min. 4 ore
Max. nelimitat

Între SikaCor® Zinc ZS și SikaCor® EG-1:
Min. 24 ore
Max. nelimitat

Notă: Datorită supraacoperirii sau aplicării unor straturi mai groase de Sika-
Cor® Zinc ZS este posibil să apară defecte ca: băşicări şi/sau pori. Prin urma-
re, ca metodă de prevenţie este necesar să aplicăm prin pulverizare un
strat subţire de SikaCor® EG-1, diluat între 8 - 10 % procente de greutate cu
Sika® Thinner EG, cu scop de sigilare. După aceea pulverizaţi ‘ud în ud’ stra-
tul de SikaCor® EG-1.

Timp de uscare Timp de uscare finală
Uscarea finală se obține după 1-2 zile si depinde de grosimea de strat, tem-
peratură şi umiditatea aerului.
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INSTRUCȚIUNI DE APLICARE
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Oțel:
Sablare până la gradul Sa 2 ½ conform cu SR EN ISO
12944-4.
Fără impurități, uleiuri și grăsimi.

AMESTECARE

Materialul este livrat gata preparat. Amestecaţi ener-
gic materialul înainte şi în timpul aplicării cu ajutorul
unui amestecator electric. Bidoanele nu trebuie des-
chise cu mult timp înainte de aplicare, după utilizare
închideţi etanş bidoanele.

APLICARE

Metoda de aplicare are un rol major în obţinerea unei
grosimi şi unui aspect uniform. Cele mai bune rezulta-
te se obţin la aplicarea prin pulverizare. Grosimea de
strat uscat indicată se obţine uşor prin pulverizarea
airless. Adăugarea de solvent reduce rezistenţa la cur-
gere
şi grosimea de strat uscat. În caz de aplicare cu trafale-
tul sau pensulă, pot fi necesare aplicări suplimentare
pentru obţinerea grosimii de strat cerute, în funcţie de
tipul construcţiei, condiţiile de mediu, nuanţa de cu-
loare etc. Înainte de a începe operaţiunile de acoperi-
re, poate fi util să verificaţi printr-un test în şantier
pentru a vă asigura că metoda aleasa va furniza rezul-
tatele dorite.
Cu pensula:
▪ Doar pe suprafeţe reduse, de ex.: reparaţii

Pulverizare convenţională cu presiune ridicată:
▪ Duze 1.7 - 2.5 mm
▪ Presiune 2 - 3 bar
▪ Utilizaţi filtre de ulei şi apă.

Pulverizare airless:
▪ Presiune aprox. 100 bar
▪ Duze 0.38 - 0.53 mm (0.015 - 0.021 inch)
▪ Unghi de pulverizare 50° - 80°
Atenţie: Alegeţi o distanţă mică de pulverizare pentru
a evita defecte de suprafaţă (dry spraying)

CURAȚAREA SCULELOR

Sika® Thinner B
Curăţarea echipamentelor trebuie să se facă imediat
după terminarea lucrărilor, atât timp cât SikaCor® Zinc
ZS nu s-a uscat complet. Materialul uscat/întărit poate
fi îndepărtat cu mijloace mecanice.

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe
teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia
din cauza unor circumstanţe independente de contro-
lul nostru.

RESTRICȚII LOCALE
Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului
pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și
normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehni-
că locală a produsului pentru descrierea exactă a do-
meniilor de aplicare.

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
PROTECȚIA MUNCII
Pentru informaţii şi recomandări privind siguranţa uti-
lizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice,
utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a
Fişei cu Date de Securitate a produsului, care conține
informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, pre-
cum şi alte informații privind siguranţa.

PREVEDERI LEGALE
Informaţiile şi în mod special recomandările privind
aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt fur-
nizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale
şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produ-
sul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat
în condiţii normale şi în conformitate cu recomandări-
le Sika. În practică, diferenţele de material şi de sub-
strat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de
aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabi-
litatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului
şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice ana-
logie valabilă nu pot fi deduse din prezentele
informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile
oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului tre-
buie să verifice conformitatea acestuia în vederea apli-
cării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă
dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produse-
lor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale
terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în
concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de li-
vrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai
recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respec-
tiv, a cărei copie se livrează la cerere.
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