
  
ZINGA SPRAY 
 

Návod k použití: 
 Sprej před použitím uložte na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou, aby 

se v nádobce vytvořil dostatečný tlak. 
 Před aplikací sprej velmi energicky protřepejte v poloze dnem vzhůru, dokud 

neuslyšíte kuličky uvnitř nádobky. 
 Během aplikace obsah pravidelně protřepávejte. Lehké protřepání by mělo 

následovat vždy nejdéle po 10 sekundách aplikace. 
 Aplikujte v rovnoměrné vrstvě křížem ve vzdálenosti cca 30 cm od povrchu. 
 Během aplikace držte sprej přímo. 
 Systém ZINGA se doporučuje aplikovat ve dvou vrstvách (čekací doba 2 hod.). 
 ZINGA přilne jen k raženému podkladu (min. ISO 8503/1 část 2 nebo Rugotest 3 

B N9). Ideální je opískování na SA 2,5 tam, kde je to možné. 
 Před aplikací odstraňte mastnotu, olejové skvrny a okuje, protože ZINGA musí být 

v přímém kontaktu s kovovým podkladem. 
 Systém ZINGA je možné aplikovat i na zkorodované povrchy, avšak pouze po 

důkladném odstranění volných částí rzi ocelovým kartáčem, odmaštění a 
odstranění prachu z rzi. 

 Vrchní nátěr není nutný. Pokud je z estetických důvodů požadovaná vrchní vrstva, 
lze použít nátěrové hmoty na olejové bázi, rychleschnoucí průmyslové laky (15 
min. schnutí), chlorkaučukové barvy, vodou ředitelné barvy a barvy s obsahem 
železité slídy. Vrchní nátěr lze aplikovat 48 hodin po aplikaci ZINGA.  

 Při zvýšené pokojové teplotě o 5oC se tlak ve spreji zvýší o více než 20%. Po 
prvním zatřepání ucítíte, že se nádobka ochladí, protože došlo k pohybu směsi 
plyn / produkt. 

 protřepejte energicky proti druhé ruce, aby se uvolnily kuličky, které během 
dopravy a skladování uvíznou na dně v pastovité hmotě. Po uvolnění kuliček 
pokračujte v protřepávání ještě několik minut dnem nádobky nahoru. Po 
důkladném promíchání obsahu spreje se přesvědčíte tak, že při krouživém pohybu 
nádobky uslyšíte kuličky, jak se koulí po dně nádobky.. 

 

Bezpečnostní pokyny: 
Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a 
nevystavujte teplotám nad 50oC. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na 
rozžhavené materiály. Skladujte při pokojové teplotě mimo dosah dětí. 
První pomoc: 
 Při nadýchání odsuňte postiženého na čerstvý vzduch. 
 Při zasažení pokožky nátěrovou hmotu odstraňte, postižené místo omyjte 

čistícím prostředkem na ruce s lanolinem a opláchněte velkým množstvím 
vody .Při zasáhnutí očí, vypláchněte velkým množstvím vody. 

 Při požití, jakož i při všech vážnějších komplikacích se ihned spojte s 
lékařem. 

Balení: 500ml sprej 
Skladovatelnost: 5 let / Skladování: v suchu, při pokojové teplotě, ve svislé 
poloze, mimo zdrojů zapálení.  
Datum výroby: uvedeno ve spodní části obalu 
Distributor pro ČR:  DINO SERVIS s.r.o., Hrnčířská 772, 470 01 Česká Lípa  
tel.: +420 734 149 007,  e-mail: zinga@dinoservis.cz,  www.zingacr.cz 
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čistícím prostředkem na ruce s lanolinem a opláchněte velkým množstvím 
vody .Při zasáhnutí očí, vypláchněte velkým množstvím vody. 

 Při požití, jakož i při všech vážnějších komplikacích se ihned spojte s 
lékařem. 

Balení: 500ml sprej 
Skladovatelnost: 5 let / Skladování: v suchu, při pokojové teplotě, ve svislé 
poloze, mimo zdrojů zapálení.  
Datum výroby: uvedeno ve spodní části obalu 
Distributor pro ČR:  DINO SERVIS s.r.o., Hrnčířská 772, 470 01 Česká Lípa  
tel.: +420 734 149 007,  e-mail: zinga@dinoservis.cz,  www.zingacr.cz 
 

 

 

 

 


