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SAINT -GOBAIN COATING SOLUTIONS

Priemer drôtu
3,17 mm

Pneumatická páka
motoru Štart / Stop
Zapaľovacia
páčka plameňa

Proces metalizácie

Hmotnosť: 1,9 kg

Proces metalizácie je technológia pre
vytvorenie antikorózneho povlaku s
galvanickou ochranou: nanesením zinku,
hliníku alebo zliatiny ZnAl.

Pneumatický motor
Integrovaná olejová nádržka

C1/C2
EZ-JET je ideálny nástroj na metalizáciu
vašich výrobkov, konštrukčnej ocele, železa
a opravách železa.

Veľmi nízke/Nízke

Ľahká, robustná, praktická,
EZ-JET je ideálna pre
pokovovanie povrchu akéhokoľvek
tvaru alebo dĺžky.

Navrhnuté pre profesionálov zo
všetkých oblastí
Nízke investície a kontrola
vašich nákladov na antikoróznu
ochranu
Veľmi jednoduché
použitie

Veľmi jednoduché použitie:
Unikátne nastavenie, pneumatický
motor, jeden priemer drôtu

C3

Zn Al

Stredné

ZnAl 15

ODOLNEJŠIE ako nátery

Žiadny čas schnutia alebo
ochladzovania

Metalizácia ponúka 4 až 5 krát dlhšiu životnosť
vďaka pasívnej a galvanickej ochrane.
Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a poškriabaniu
Nie je potrebný žiadny čas na schnutie povlaku

EZ-Jet
môže
aplikovať
akýkoľvek typ drôtu, ktorý
má nízky bod tavenia.

C4
Vysoké

TSA

Chráni všetky kovové
konštrukcie v morskom i
pobrežnom prostredí (TSA)

Nárerová hmota Metalizácia

Kvalitný metalizovaný
povlak ponúka vynikajúcu
základňu pre povrchovú
úpravu náterovou hmotou

Viac FLEXIBILNÉ ako žiarová
galvanizácia
Po rezaní, zváraní alebo akékoľvek inej
povrchovej úprave, chráňte kovové časti tam,
kde je to potrebné.
Žiadne obmedzenia veľkosti alebo tvaru
Lepšia priľnavosť náterovej hmoty

C5/CX

Veľmi vysoké/
extrémne
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