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POPIS 

TYPICKÉ VLASTNOSTI 

 
 

 
 
 

 

EPEX ZINKOVÁ PRÁŠKOVÁ BARVA je dvousložkový zinkový práškový základ s nízkým obsahem 
rozpouštědel s vynikajícími antikorozními vlastnostmi. V souladu s TL/TP-KOR-Stahlbauten (Technické 
specifikace pro antikorozní ochranu ocelových konstrukcí), list 87. 

 
 

 

Pojivový základ: Epoxidová pryskyřice 

Tloušťka (DIN EN ISO 2811-1/+20°C): cca 2,85 g/ml 

(Směs) rotační viskozita: tixotropní 

Hmotnost pevných látek: cca 89 % 

Teoretická spotřeba: cca přibližně 340 g/m² při tloušťce suché vrstvy 70 μm 

Směšovací poměr: 100:5 hmotnostním dílům bezbarvé tvrdicí přísady 7E750-0010 EP 

Doba zpracovatelnosti: +20 °C: cca 8 h 

Barva: šedá 

Úroveň lesku: matná 

Bod vzplanutí: viz bezpečnostní list 

Obsah VOC: viz bezpečnostní list 

Označování: viz bezpečnostní list 

Skladovatelnost: Složka A 12 měsíců / složka B 12 měsíců 
v uzavřené originální nádobě při teplotách + 10 °C až + 35 °C.  

Chraňte před mrazem a vlhkem! 

  

Epex zinková prášková barva 3E750, zinkově šedá 

Série 3E750-1000 
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Aplikační teplota: > +10 °C, teploty nad +20 °C urychlují reakci a vytvrzení. Rosný bod musí být o 
3 °C nižší, než je teplota objektu. 

 
Relativní vlhkost vzduchu: < 85 % 

 
Schnutí: Stupeň schnutí 1: cca. 15 min. 
(+20 °C, 65% rel. v. vzduchu) Stupeň schnutí 3: cca 50 min. 

Stupeň schnutí 7: cca 120 min. 
plně zatížitelný: cca 7 d 

 
Sušení odpovídá tloušťce suché vrstvy cca 80 µm! 

 

Čas pro opravy: min. 12 h max. 48 h (+20 °C) 
 

Podklad: Ocel, přímo na otryskaný povrch 
Spotřeba cca 340 g / m2 při tloušťce suché vrstvy 70 μm 

Předúprava: tryskání SA 2,5 DIN EN ISO 12944-4, průměrná drsnost povrchu > 50 μm 

 
Míchání: Přidejte tvrdicí přísadu k základním složkám a intenzivně zamíchejte elektrickým 

míchadlem. Pak přelijte a znovu intenzivně zamíchejte! 
 

Aplikační přístroj: Štětce, velkoplošné natírací zařízení, stříkací pistole airless, stříkací pistole na 
stlačený vzduch, průměr a výběr trysek je kromě okolních podmínek rozhodující 
pro hladký průběh aplikace. 

 

Ředění/ čištění: Použijte EP ředidlo 5E403/809 
 

Obecné vlastnosti: EPEX ZINKOVÁ PRÁŠKOVÁ BARVA v kombinaci s dvousložkovými vrchními 
nátěry poskytuje vynikající ochranu proti korozi pro ocelové konstrukce, vodní 
ocelové stavby, při stavbě lodí a výstavbě průmyslových zařízení. Bez vrchního 
nátěru je odolná teplotám do +150 °C. 

 

Teplotní odolnost: suché prostředí: cca + 150 °C 
vlhké teplo a voda: cca + 40 °C 

 
Můžete získat další informace o naší technice a aplikační technologii. 

  

APLIKACE 
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Při aplikaci ZINKOVÉ PRÁŠKOVÉ BARVY dodržujte informační listy Německé profesní asociace chemického 
průmyslu o epoxidové a polyuretanové pryskyřici a předpisy pro prevenci úrazů příslušného profesního sdružení! 
Další podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu DIN. Naše brožury a letáky informují podle našich nejlepších 
zkušeností a znalostí. Jejich obsah není závazný a nezakládá smluvní právní vztah. Za přezkoumání vhodnosti 
výrobku pro zamýšlené použití odpovídá kupující. Je doporučeno provést předběžné zkoušky. V ostatním platí 
naše všeobecné prodejní a dodací podmínky. 

 
Více informací naleznete v bezpečnostním listu. Aplikace by měla být prováděna pouze s ohledem na 
bezpečnostní předpisy platné v dané zemi/spolkovém státě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pro další informace kontaktujte společnost Bergolin. 

M-3E750-1000-D-V12 AHE 2. 5. 2016 

Vydáním tohoto listu ztrácí všechny předchozí technické informace svoji platnost. Naše technické informace nemohou a nemají být zárukou 
kvality v právním smyslu. Jejich účelem je poskytnutí pouze všeobecného přípravného poradenství. Naši zákazníci by měli mít na paměti, že 

použití a aplikace našich výrobků v jednotlivých případech na různých podkladech a při vyskytujících se namáháních vyžadují individuální 
přizpůsobení struktury nátěru nebo pracovního postupu a počtu nátěrů nebo povlaků. Naše obecné informace proto vyžadují, aby zákazník 
posoudil vhodnost a použití našich výrobků pro zamýšlené postupy a účely případ od případu.  

UPOZORNĚNÍ 

http://www.bergolin.de/
mailto:info@bergolin.de

