
Technická informace: 

DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE 

Optimální ochrana před povětrností a korozí. 

Základní nátěr, mezinátěr i vrchní nátěr v jednom. 
Rovnoměrný hedvábný mat. 
 
- Pro vnitří plochu okapových žlabů. 
- Pro zinkové, pozinkované plochy a tvrzené PVC. 
- Pro novostavby i rekonstrukce. 
 
 
 

DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE 

 

Vysoká mechanická ochrana. Rychlé schnutí. 

 

DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE: 

- hedvábně matný kopolymer 

- lze použít na vnitřní plochy okapových žlabů jako základní nátěr, mezinátěr i vrchní nátěr 

- poskytuje optimální ochranu před povětrností a korozí 

- výborně drží na podkladech ze zinku, pozinkované ocelia tvrzeném PVC 

- má vysokou odolnost proti oděru 

- rychle schne a nezmýdluje. Odolná proti slabým kyselinám a louhům 

- rovnoměrný hedvábný mat i při vícenásobných nátěrech 

- nanáší se v dodávané konzistenci štetcem nebo válečkem. Nedá se míchat s nátěrovou 

hmotou DELTA®-DACHCOLOR (nátěr pro střešní doplňky). Pro ředění nepoužívejte 

technický benzin, ale pouze DELTA® Universal verdünnung (DELTA®- Univerzální ředidlo). 

 

 

 

Skladba nátěru pro různé podklady: 

Podklad:  Příprava  Základní nátěr  Vrchní nátěr 

zinek/   omýt čpavkovou  DELTA®Zink Rinnen  DELTA®Zink Rinnen 



pozinkovaná ocel vodou se smáčedlem  Farbe    Farbe 

 

neželezné kovy,  očistit a zbrousit DELTA®Zink Rinnen  DELTA®Zink Rinnen 
hliník, měď     Farbe    Farbe 
 
plasty, tvrzené PVC, očistit a zbrousit DELTA®Zink Rinnen  DELTA®Zink Rinnen 
polyester, plasty    Farbe    Farbe  
vyztužené skel.vlákny 

 

Při použití jako antikorozní nátěr se na dobře odrezený ocelový podklad nanášejí min. 3 – 4 nátěry. 

 

Informace pro zpracování: 

Seznamte se s obsahem bezpečnostního listu. DELTA®Zink Rinnen Farbe odstraňte z doashu 

dětí. Výpary pokud možno nevdechovat a barvu nevylévat do kanalizace. Těsnicí hmoty a 

těsnicí profily často obsahují nevhodná změkčovadla a při kontaktu s nátěrovým filmem mají 

sklon k vytváření lepkavého povrchu. 

 

Technická data: 
Materiál  hedvábně matný kopolymer 
Použití   okapové žlaby, vnitřní plocha 
Odstín   RAL 7035 světle šedá 
Lesk   hedvábný mat, 25-30%/ úhel 60° 
Hustota  ca. 1,13 g /ml 
Viskozita  lehce tixotropní 
Vydatnost  6 – 10 m2/litr 
- 1 nátěr  = ca. 50-70 ml/ bm žlabu 
Příprava barvy  před použitím důkladně promíchat! 
Schnutí   zavadlé  40-60 mit 
   přetíratelné 5 – 6 hod 
   proschlé ca. 12 hod. 
Čištění náčiní  DELTA®-Universal Verdünnung nebo nitro ředidlo 
Označení  hořlavé 
Balení   0,75 l / 2,5 l 
 
 
 
 
 


