
Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi 

praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes 

negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei 

medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant 

produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. 

 

Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda, 

mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com 

 

 

COO-VAR Zinc Phosphate Primer 

Antikorozinis cinko fosfato gruntas metalui 

 
TECHNINĖ INFORMACIJA 

Aprašymas 

Alkidinis gruntas tirpiklio (vaitspirito) pagrindu,  metalinių konstrukcijų  

paviršių dažymui. Šis gruntas pasižymi ypatingai geromis 

antikorozinėmis savybėmis. Tinka gruntuoti tiek naują metalą tiek ir 

seną. Gerai limpa prie aprūdijusių paviršių. Lauko ir vidaus darbams. 

Atsparus temperatūrai iki 90 C. Tai aukščiausios kokybės gruntas, 

skirtas gruntuoti juodųjų ir spalvotųjų metalų paviršius, tinkamai 

paruoštus galvanizuotus paviršius (cinkuotus, variuotus ir t.t.) bei 

aliuminio lydinius. Taip pat galima gruntuoti sausas glazūruotas plyteles, 

čerpes ir kitus panašius lygius paviršius. Gruntas pasižymi labai geru 

sukibimu su metaliniais paviršiais. Didelis grunto sudėtyje esančio cinko 

fosfato kiekis užtikrina gerą antikorozinę apsaugą. Atsparus, drėgmei, 

naftos produktams, buityje ir kai kuriems pramonėje naudojamiems 

chemikalams, skiestoms rūgštims ir šarmams. 

Blizgumo laipsnis Pusiau matinis 

Išeiga 

(vienam sluoksniui) 
10m

2
/1ltr 

Spalva Pilka 

Darbo įrankiai Teptukas, volelis, purškimas (skiesti su vaitspiritu 10% dažų tūrio). 

Džiūvimo laikas 

Dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra dažymo metu turi būti  nuo 

+10°C iki +42°C, oro drėgnumas ne daugiau kaip 75%. 

Sausas priliesti – 3 val. 

Dengti kitą sluoksnį arba uždažyti – po 12 val. 

Skiediklis ir įrankių 

valymas 

Vaitspiritas. Prieš įrankių valymą nuo jų reikia pašalinti grunto likučius. 

Įrankiai plaunami su vaitspiritu. 

Sandėliavimas 
Produktas laikomas sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje.  

Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. 

Nesandėliuokite produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje. 

Apribojimai 

Prieš naudojimą gruntą būtina gerai išmaišyti. Naudoti  gerai 

ventiliuojamoje patalpoje. Jei dažoma lauke oro temperatūra turi būti 

nemažesnė +5°C ! 

Užtikrinti geram dengimui įsitikinkite, kad teptukas ar volelis išsklaido 

gruntą tolygiai po paviršių . Įsitikinkite, kad dengiant gruntu 

nesusidarytų “balos” ar nebūtų padengiama per plonu sluoksniu. 

Pakuotės 1 L; 2,5 L; 20 L. 

Gamintojas Coo-Var,  Lockwood  street, Hull HU2 0HN, Didžioji Britanija 
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