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Dlt]i cynkowy oraż cynkowo a]Llm niOWy żnAlL5 siosowany jesi do nalosżel]a pow|ok cyn
kowych melodą ratryskową W ce ! ochrony prżed koroz]ą różnego rodża]! e emertóW kon
strukcjj sta o\,!ych. Drlri żnajdtje żastosowan e takze W pruenryś e e eklrotechn cz|yfi. Do
prod!kc] dr!i! Wykolżystywary ]esi cynk sHG o naj$/yżsżej cżysiośc] 99,995% Zn
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Nak]adar]e powiok cynkowych rnetodą meta izac]i natryskowej jesi nowoczesną nr€iodą
ochlorly plżed korożją, W siosllnku do ocyrkowan]a ża|Urżenlowego (ofliowego) i nakl.da-
nia pow]ok cynkowych ga W!nicłie, Wyróż|ia s ę ora Iasiępującym ża etam :

. moż]Woścją meta izacji konsil!kc]i na p]ac! bL]dowy,

. brakien ogran cż€li Wymiarowych pow ekanych e ementóW,
t moż iwością Wykonywa n a poprawek pow]o]i na iącze| iach e ementóW czy W miejscach
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t dL]żą odpornośc ą ]ra lszkodżenia nreclranicżne,
. pow]ok cynkowane lzyska|e prżeż rnetaliz.cję natlyskową r.a]ą Wyżsżą łWalość,

" h8lloo, ,o-oo, oollo,o^aaoonr dgc e5ploód,r l,
. melalizacja ratryskowa el rn nuje ryżyko Wysiępowania odksziaJceń iemr cżrych

żabezp]ecżanych e€menióW,

Naklada.ie powlok cyikowych ]est rea żowane prży UżyciLr pjsto€ió\ł e ekllycżnych Ub p|o

mie|io\łych, W żależności od lodzajl] !źytko,,łanych plsto elóW Zalecany ]est drll Zr !b
żnALL5 o lóżnyclr, odpowedn o dobr.nych pamrneilach fżycżnych.
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Parametr tmnr] ślednca Tołanc]a Średn ń Tóeranc]a Średn.a Tolela]c]a Dlut endless:

Becżki iekilrlóWe o po]emności 100, 150, 200+250 kg
,b dlo\"oooP|,o l00 1,0,g D,L,,lF,
-o F''^ ^ot.'oo^,l b",, d .l,,lĘl.nle

k em, Becżk] pakowane po dwie Ub cżtery na pa]ec e
drewn anej, żabeżpiecżo|e laśrną po]elylenową, W prży
oddt , J" , h odb o o^ po -goo, "rl oopls_llc ę
stOsoWanie L]żywanych becZek,

Drut W klęgachI

1) Klęg] o Wadze 20 ub 25 kg, Zabeżp ecżone pżed roż
W n ęc]em taśmą po ieiylenową, zafo owane folią lermo_
kLrrcżllwą, uiożone ra pa ec]e dre\łnianej, żab€żplecżone
iaśmą pol]ety eiową oW nięte fo ą Ńreich

2) Klęg] o Wadże 20 llb 25 kg, żabeżpecrone plżed
roZW n ęciem taśmą po ieiy]enową, W]ożone do pude|ka
dllolo^"go, " oe,lc ,|ożo "

beżpiecżone iaśmą po eiylenową l opcjona nie oW nięte

3) Klęgio Wadze 20lub 25 k8, żabeżpjecżone prżed loz
Wirięciem taśmąpo iety enową, unlieszczonew beczliictl
iekiurowych, Becżkj pako\ła|e po dWe żabeżpiecżone
taśmą pol]eiyenową o lącrne] Wadże 400+500 kEJ

Dlut na §zpulach:

D 'ld^ rlęl, r", plepó l o "|,b
We) o m.sie 15+19kg Wlożone do pude]ka kartonowego,
Pldelka Lrlożone na pa ecie drewn an€j ] żabe?p eczone
laśma pol]ety eno\,łą,
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