
 
Technikai adatlap 

TECTANE 
 

Horgany Spray 
 

A (sötétszürke színű) horganyspray gyorsan szárad, kiemelkedően tartós hatású. Kettős védelmet 
nyújt. Egyrészt a horgany katódos rozsdavédelmet nyújt a fémnek, másrészt az ellenállóképes 
műgyantaréteg véd. Magas cinktartalmú, galvanikus védőhatású korrózióvédő bevonatot képez. A 
cinken kívül műgyantából és kötőanyagokból áll. 
 
Tulajdonságok 
o Szinte az összes fémhez tapad  
o Gyorsan száradó, sima, pórusmentes film 
o Ponthegesztésre alkalmas 
o Cinktartalom a száraz rétegben: > 90%. 
o Száraz rétegvastagság: minimum 20 µm. 
o Keménység: > 90 Shore (D) 
o Hőállóság: 300°C-ig 
o Száradási idő: porszáraz < 10 perc 
o Két réteg felvihető 15 perc után 
o Átfesthető 12 óra után 
o Lakkozható, de a forgalomban levő lakkok nagy száma miatt egyéni vizsgálat szükséges. 
o DIN 53167 sóköd-vizsgálat, a DIN 50021-gyel együtt: kb. 600-800 óra 
o Korróziós vizsgálat sós ködkamrában: rozsdanyomok nem lehetnek 
o DIN 53151 rácsvágás: Gt 0 - 1 
o DIN 53152 Tüskehajlítási kísérlet: nincs változás a felületen 
 
Alkalmazási területek 
A horganyspray-t az ipar, a kézműipar és a karosszériaipar valamennyi területén alkalmazzák, 
különösen ott, ahol fémek korróziónak vannak kitéve. 
o Sérült horganyrétegek javításánál 
o Fúrási, vágási és hegesztési helyek bevonásánál 
o Vezető köztes rétegként ponthegesztésnél 
o Víz és időjárás által veszélyeztetett berendezések alapozásaként 
o Az összes karosszériamunkánál és mindenhol, ahol fémet korróziótól kell védeni 
 
Használat 
Csak tiszta fémfelületen alkalmazható bevonatként.  
A fémet zsírtalanítani és tisztára csiszolni. Az aeroszolos dobozt kb. 3 percen keresztül intenzíven 
rázni kell, utána a horganyspray-t 20-30 cm-es távolságból keresztirányban kb. 60-80 µ 
rétegvastagságban fel kell hordani. A felület 5-7 perc után porszáraz, 20-30 perc után megfogható. 
A kiszáradás 24 óra alatt megy végbe. 
 
Kiszerelés Hajtógázos fémpalack 
Szavatosság Gyártástól számított 24 hónap. 
 
Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az 
alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli. 
A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk. 
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