
 

Zingasprey kasutusjuhend 

Enne ZINGASPRAY pihustiga töö alustamist tuleb toodet mitu tundi toatemperatuuril hoida, et surve 
purgi sees muutuks piisavalt suureks. Pihusti temperatuuri tõstmisel 5° C kõrgemaks suureneb surve 
pihustis enam kui 20% võrra. Purki raputades tunnete koheselt, kuidas see hakkab külmaks muutuma, 
kuna vedelik ja gaas segunevad omavahel. Seega peaks pihusti saavutama kasutamise eel nii kõrge 
temperatuuri kui võimalik, kuid mitte üle 50° C. 
 

Raputage purki jõuliselt vähemalt 30 sekundi jooksul pärast kuulide vabastumist pihusti 

sees. Toote transpordi käigus segusse kinni jäänud pihusti pallide  vabastamiseks lööge purki 
tugevasti vastu peopesa. Jätkake raputamist veel ühe lisaminuti jooksul, hoides samal ajal 
purki tagurpidi. Et teha kindlaks, kas purki on piisavalt kaua ja õigesti raputatud, pöörake 
pihustit kergelt ühelt küljelt teisele ning peaksite kuulma pallide veeremist purgi põhjas. 
 

Pealekandmise ajal tuleb iga natukese aja tagant pihustamine peatada ja purki uuesti raputada. Iga 

pikema kui 10 sekundilise pihustamise järel on samuti oluline purk korraks üle raputada. 
 

Ühtlase ZINGASPRAY katte saamiseks tuleb pihustada järgemööda tõmmetega (horisontaalselt ja 

vertikaalselt) 30 cm kaugusel aluspinnast. 
 

Kuna ZINGASPRAY on vedelam kui ZINGA, tuleks see peale kanda eraldi kihtidena järgemööda, 

jättes kihtide vahele lühikese, paari minuti pikkuse kuivamisaja. 
 

Kasutamise ajal hoidke pihustit püstiasendis. 

 

Zinga haakub vaid karendatud aluspindadega, vastavalt Ra 12,5 (= N 10 B Rugotest nr. 3) või ISO 

8503/1 segment 2. Võimaluse korral on soovitav läbi viia esialgne liivpuhastus, vastavalt Sa 2,5 
(Rootsi standardi SIS-055900 järgi: mis tähendab, et aluspind peab olema puhastatud pinnamustusest 
nagu värvid, rasvad, soolad, tsinksoolad ja lõiketolm). Puhastage pind rasvadest, õliplekkidest ning 
lõiketolmust, sest ZINGA peab looma metalliga otsese kontakti. 
 
ZINGA tooteid võib kanda roostetanud pindadele juhul kui kogu lahtine rooste on metallharjaga 
eemaldatud ning pind on täielikult puhastatud roostetolmust ja rasvadest. 
 

Katte peale on võimalik kanda ka pealiskiht sobivat värvi kasutades, kuid see ei ole vajalik. 
Käesoleva andmelehe eesmärk on kliendi informeerimine ning selles sisalduv kirjeldab tootja teadmisi ja 
kogemusi praeguses hetkes. Tootja ei väljasta garantiid ega võta enda kanda mistahes vastutust seoses toote 
kasutamisega. Kõik lubatud garantiiajal tekkinud kaebused tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast toote ostmist. 
Toote andmed võivad muutuda siis kui kasutatava toormaterjali omadusi muudetakse. Käesolev andmeleht 
asendab ja tühistab kõik varasemad samasisulised eksemplarid. 
 
 
 
Täname ostu eest ja soovime Teile roostevaba tulevikku! 


