
Zinacor
®
 Z850 / Z851 -  Materiaal voor thermisch spuiten

2.3 - ZnAl15 volgens de norm DIN EN ISO 14919

Materiaal:

De zink-aluminium draad van Zinacor wordt geproduceerd met zink en aluminium van grote zuiverheid.

De draad is geschikt voor thermisch spuiten met vlampistool en vlamboogpistool.

De zuiverheid komt overeen met  materiaal voor thermisch spuiten 2.3 - ZnAl15 volgens de norm

DIN EN ISO 14919.

Chemische samenstelling:

ZnAl15 draad volgens de norm DIN EN ISO 14919 (Draad, staven en snoeren voor thermisch spuiten met

vlam- en vlamboogpistool).

typische waarden DIN EN ISO 14919

Zn 84 - 86 % 84 - 86 %

Al 14 - 16 % 14 - 16 %

Andere elementen:

Pb ≤0,003 % ≤0,007 %

Cd ≤0,001 % ≤0,004 %

Pb + Cd ≤0,004 % ≤0,011 %

Sn ≤0,001 % ≤0,001 %

Fe ≤0,015 % ≤0,02 %

Cu ≤0,002 % ≤0,01 %

Si ≤0,01 % ≤0,12 %

totaal andere ≤0,03 % ≤0,17 %

Mechanische / fysische eigenschappen

Trekweerstand Rm 110 - 150*) Mpa

Elastische grens Rp0,2  80 - 130*) Mpa

Verlenging A100mm min. 50*
) %

Volumemassa ~ 5,73 g/cm³

Smelttemperatuur ~ 382 - 450 °C
* typisch gemeten waarden/hangt af van de diameter

Diameter:

Alle standaard diameters voor standaard metallisatiepistolen zijn beschikbaar in diameters  van 2,0 - 4,76 mm.

De tolerantie voor de diameter (afhankelijk van de diameter van de draad) bedraagt  +0 / -0,06 tot - 0,07 mm.
(andere diameters op aanvraag)

Verpakking

 - In kartonnen vaten

 - In metalen vaten

 - Rollen

 - Op spoelen

De aangegeven metingen zijn het resultaat van eigen metingen en worden zonder verbintenis gegeven.

Zij vormen geen leveringsspecificaties.
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