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 ZN600 
Aerosol  de zinco a 98%  
Profissional  
 
 
 
Porquê escolher ZN600?  

ZN600 cria uma proteção de zinco laminar que se fixa à superfície graças às resinas especiais 
contidas na sua formulação. Garante uma proteção anticorrosiva e antioxidante durante muito 
tempo incluindo em ambientes de exterior. Cria uma variação cromática à superfície de cor clara 
muito parecida ao tratamento galvânico a quente. Tem uma excelente qualidade de secagem e 
ausência de resíduo em pó (180 segundos em condições normais a 20ºC), enquanto a fixação 
completa é observada após 12 horas. 

Resiste a altas temperaturas ( 600°C ), e está dotado de uma válvula  especial de 360º que permite 
a utilização do produto, em qualquer posição (incluindo na vertical) e garante um completo 
esvaziamento do spray. Esta válvula especial é auto limpável, pelo que não é necessário girar o  
aerosol de boca para baixo para retirar os resíduos do interior do pulverizador. 
 
Proteção: 15 microns aprox.  
Rendimento métrico por aerosol: 2,5mt. 
 

Como utilizar o ZN600 ? 

 
Limpar perfeitamente a superfície a tratar, agitar energicamente o aerosol até que a esfera 
misturadora se mova no interior do spray, aplicar o produto de forma homogénea (é aconselhado 
utilizar acessórios simples para permitir a aplicação do produto mais comodamente como por 
exemplo a alça para sprays HANDLE ZINC (ver acessórios da FAREN)) a uma distância de 20-30 
cm 
 
Nota: Para um tratamento de longa duração aconselhamos aplicar 2 demãos cruzadas com 
intervalos de tempo entre a primeira e a segunda capa de pelo menos uns 30 minutos.  
 

Onde se pode utilizar? 
 
Em todos os sectores e situações onde se necessite um revestimento protetivo de zinco profissional.  
Otimo para recobrir retoques de soldadura sobre peças zincadas ou também para ocultar falhas anti 
pontos de soldadura, ideal como protetor de metais ferrosos em ambientes fortemente atacados 
pela corrosão. 
 


