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1. Symbol  PKWiU:           24.30.12-50.21 

2. Kolorystyka:  Jasno-szary/matowy 

3. Opis:  Kompozycja jest zawiesiną wysoko-dyspersyjnego proszku cynku w 

roztworze wysoko-molekularnego syntetycznego polimeru z 

dodatkiem aluminium. Farba jednoskładnikowa. 

   

4. Przeznaczenie i obszar stosowania:   Antykorozyjna ochrona stalowych konstrukcji i 

budowli , eksploatowanych w warunkach atmosferycznych wszystkich 

makro-klimatycznych rejonów, typów atmosfery i kategorii lokalizacji. 

Powłoka jest odporna na wodę słodką i morską, wodne roztwory soli 

(pH = 6,9-9,0), alkohol etylowy i jego wodne roztwory. Powłoka nie 

jest odporna benzynę i szereg organicznych rozpuszczalników. 

Kompozycja ANVI-ALUCYNK stosowany jest jako: 

 Grunty pod materiały powłokowe w kompleksowych 

systemach ochrony  

 Samodzielna powłoka 

 Renowacyjny zestaw metalowych powłok cynkowych 

Zalecane stosowanie w systemach powłok z kompozycją 

wypełnioną aluminium 

(TI 2313-014-12288779-99),a także chlorokauczukowymi, 

alkilowych i innymi emaliami. 

 5. Własności wyrobu:   

     Kolor/Wygląd zewnętrzny Jasno-szary(odcienia nie 

normalizuje się)/matowy 

     Zawartość cynku (% mas.) 70 – 80% 

     Grubość jednej suchej warstwy  30-50 µm 

     Udarność 50 cm, nie mniej 

     Giętkość 5 mm, więcej 

     Odporność termiczna na powietrzu 150°C nie więcej  

     Przyczepność 1 stopień, nie więcej 
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     Gęstość  2,50 – 2,70 g/cm³ 

     Lepkość 

Wg wiskozymetru WZ-246, o ø dyszy 4 mm, w temp. 

20±2°C 

25 s, nie mniej 

     Zawartość substancji stałych (% mas.) 77,0-80,0% 

     Teoretyczne zużycie na jednowarstwową suchą powłokę  195-325g/m² 

     Czas schnięcia do ST. 3 w temp. 20±2°C 0,5 h, nie więcej 

 

 

6. Przygotowanie powierzchni : 

 Odtłuścić powierzchnię metalu do pierwszego 

stopnia ; 

 Usunąć zgorzelinę i rdzę metodą strumieniowo-

ścierną do stopnia 2 wg (Sa2½ lub Sa 2 wg ISO 

8501-1:2007); 

 Odpylić powierzchnię. 

Dopuszcza się mechaniczne lub ręczne 

czyszczenie powierzchni do 3 wg (St 3 St 2, wg 

ISO 8501-1:2007) w celu nadania 

chropowatości powierzchni, a także naniesienie 

kompozycji na powierzchnię z zaczynającą się 

lekką rdzą . Luźną rdzę, należy usunąć. 

NIE DOPUSZCZA SIĘ NAKŁADANIA POWŁOK NA 

GŁADKIE POWIERZCHNIE   

7. Instrukcja stosowania :    

 Przed użyciem dokładnie wymieszać kompozycję do stanu jednorodnego;  

 W razie konieczności rozcieńczyć do lepkości roboczej bezpośrednio przed zastosowanie; 

Malowanie przeprowadzić w warunkach przemysłowych i na placu budowy, w temperaturze 

od -15°C do +40°C i  wilgotności względnej nie większej niż 90%. 

Przy nanoszeniu wielowarstwowych powłok, każdą kolejną warstwę zaleca się nanosić po 

wyschnięciu poprzedniej (lekki nacisk palca na powłokę nie zostawia śladu i nie daje odczucia 

lepkości). 

Czas do nałożenia materiałów nawierzchniowych wynosi 24 godzinny;  dopuszcza się 

nanoszenie kompozycji ANVI-ALUCYNK po 2 godzinach. 
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Schnięcie – naturalne. Czas pełnego utwardzenia powłoki do rozpoczęcia eksploatacji w 

agresywnym środowisku wynosi nie mniej niż 7 dób, do rozpoczęcia pakowania i transportu 

malowanych elementów wynosi 24 godzinny. 

Natrysk hydrodynamiczny  

Zalecany rozpuszczalnik  AL.-WS 

Ilość rozpuszczalnika                                        do 5% mas. 

Średnica dyszy                                                   0,015’’-0,021’’ (0,38-0,53mm); 

Ciśnienie                                                             10-20MPa(100-200bar) 

 

Natrysk pneumatyczny  

Zalecany rozpuszczalnik  AL.-WS 

Ilość rozpuszczalnika                                        do 5% mas. 

Średnica dyszy                                                   1,8-2,2 mm; 

Ciśnienie                                                             0,3-0,4MPa(3-4 bar) 

 

Pędzel, wałek 

Zalecany rozpuszczalnik  AL.-WS 

Ilość rozpuszczalnika                                        do 5% mas. 

 

Czyścienie sprzętu  

Zalecany rozpuszczalnik  AL.-WS 

 

8. Pakowanie i przechowywanie :  Kompozycja ANVI-ALUCYNK pakowana jest w wiadra po 25kg, 

2,5kg, 1.25kg,puszki metalowe. 

  Przechowywanie i transport kompozycji –zgodnie z GOST 

9980.5-2009 ( w temp. Powietrza od -40°C do +40°C). W czasie 

przechowywania opakowania nie powinny być narażone na wpływ 

opadów atmosferycznych i bezpośrednich promieni słonecznych. W 

przypadku przechowywania w ujemnych temperaturach przed 

użyciem kompozycję należy przechować w ciepłym pomieszczeniu w 

ciągu doby. Gwarantowany okres przechowywania kompozycji w 

hermetycznie zamkniętym opakowaniu producenta – 12 miesięcy od 

daty produkcji. 

9. Warunki bezpieczeństwa:  Kompozycja ANVI-ALUCYNK posiada podrażniające i 

alergizujące działanie na skórę i błony śluzowe oczu i dróg oddechowych. W czasie pracy należy 

przestrzegać odpowiednich norm i wymogów resortowych . 
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Powłoka jest nietoksyczna i może być stosowana wewnątrz pomieszczeń urzędowych i mieszkalnych. 

Powłoka ANVI-ALUCYNK jest ognioodporna i należy do materiałów nierozprzestrzeniających ognia po 

powierzchni. 

 

 

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy  

i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach. 

 

SiD Coating`s s.c.  

Ul. Kopernika 44/4 43-100 Tychy  

biuro@sidcoatings.pl 

www.sidcoatings.pl 

tel. +48 32 747 88 13 

fax. +48 32 747 88 78 
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