ZINQ® Free
Een bouwelement thermisch verzinken ter bescherming tegen roest en daarbij bijvoorbeeld
een schroefdraad niet mee verzinken? En dat eenvoudig, snel en zonder inspanning?
ZINQ® Free maakt het mogelijk.
Tot nu toe kon een niet-verzinkt oppervlak
alleen door middel van een afdekverf (bij ons
verkrijgbaar als LZ98.2) worden gerealiseerd,
waarbij dus ook moest worden voldaan aan de
voorwaarden voor het aanbrengen van verfcoatings. Nu bieden wij onze klanten met
ZINQ® Free een nieuwe, eenvoudige methode
om oppervlakken vrij te houden van zink.
Met behulp van ZINQ® Free kunnen oppervlakken die bij thermisch verzinken vrij moeten
blijven van zink, nu snel en nauwkeurig worden
afgedekt.
Kleven, aandrukken en klaar!
Als kleefband bestaat ZINQ® Free uit een dragend materiaal van temperatuurbestendig
glasvezelweefsel en een daarop afgestemde lijm. Tijdens het verzinkingsproces beschermt
ZINQ® Free het onderliggende oppervlak betrouwbaar en zonder het bouwelement te
beschadigen.

Hebt u vragen over de innovatieve
dienstverlening?
Stuur dan een e-mail naar:
zinq@galvapower.com
of bel:
+32 11 510 234

voor

na

Tijdens het thermisch verzinken worden uitwendige schroefdraden en functionele oppervlakken met behulp van
ZINQ® Free op een betrouwbare manier vrijgehouden van zink.

Aanbrengen van ZINQ® Free
Verwijder vuil, roest en olie van
het oppervlak.

Kleef het plakband daarna
kruisgewijs over het kopse vlak
en druk het goed aan!

ZINQ® Free met voldoende
overlapping stevig om de
schroefdraad wikkelen.
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Voordelen

Uw contactpersonen

1. Geen wachttijden:

Vraag naar ZINQ® Free, het is verkrijgbaar als rol in
verschillende afmetingen.

Het thermisch verzinken kan onmiddellijk na het aanbrengen volgen.
2. Eenvoudig aan te brengen:

3. Houdbaar en zuinig:
Droogt niet uit, ook als het langere tijd niet wordt gebruikt.

afsluiting nog één keer recht om
de schroefdraad en druk alles
stevig aan!

Klaar voor het verzinken!
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Rollengte

33 m

Breedte

20 mm
50 mm

4. Milieuvriendelijk:
Geen emissies, verontreinigingen of geuroverlast. Duurzaam.
5. Economisch rendabel:
Met slechts één laag is tijdens het verzinken al een goede bescherming mogelijk
tegen het zink. Daarmee is het heel economisch in gebruik.
6. Klantspeciﬁeke vorm:
Verkrijgbaar op rol, in verschillende breedten.

Wikkel ZINQ® Free voor een goede

Rol

Kleef het materiaal simpelweg op het te beschermen, zuiver gemaakte, oppervlak.

Hebt u vragen?
U kunt met al uw technische vragen terecht bij onze ambachtsmannen,
onze ingenieurs op het gebied van staalbouw en onze technici. Maar
ook voor trainingen op het gebied van corrosiebescherming en hulp bij
de oplevering van bouwprojecten kan u ons uiteraard contacteren.

+32 11 510 234 | ZINQFree@galvapower.com
Desgewenst adviseren wij u graag op één van onze locaties of ter plaatse
bij uw bedrijf.

