
ZQ9h КВАРЦОВЕ НАНО-ПОКРИТТЯ
СТІЙКЕ ДО ОКИСЛЕННЯ Й УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ. ПОКРАЩУЄ І ЗАХИЩАЄ БЛИСК 

          

Кварцове покриття для постійного з’єднання: 
легкий у застосуванні захисний герметик з високим 
блиском для різноманітних поверхонь.
Покращена стійкість до корозії і хімії: на покриття 
не впливають повторні цикли миття (pH2 до pH12). 
Міцне: одношарове покриття - до 4 років, додаткові 
шари можуть продовжити термін експлуатації та 
довговічність, а з використанням ZC-BOOSTA у 
рамках програми Гарантійного обслуговування - до 
10 років.
Формує постійне з'єднання для всіх поверхонь: 
нанесене покриття можна видалити лише стиранням. 
Стійкий до подряпин: випробування олівцем 9 год.  
Відштовхує воду: мінімізує утворення плям з води. 

Вказівки щодо застосування: для нанесення
цих покриттів транспортні засоби повинні
знаходитися середовищі без пилу, поза прямими 
сонячними променями протягом періоду 
застосування. Покриті поверхні повинні залишатися 
сухими до 4 годин після нанесення.
Транспортні засоби не повинні повертатися в 
експлуатацію протягом не менше 12 годин після 
нанесення, щоб забезпечити завершення початкової 
фази затвердіння.
Час затвердіння можна пришвидшити за 
допомогою інфрачервоного випромінювання 
протягом 5 хвилин за температури 65 °C (х2 рази).

Попередня обробка:
1. Для забезпечення оптимального з'єднання 
покриття ZQ9h QUARTZ COATING до фарбованої 
поверхні за потреби варто здійснити корекцію 
фарби для усунення подряпин, завихрень або 
голограм за допомогою Surf-ACE XTRA 
COMPOUNDS.
2. Потім слід ретельно знежирити ділянки поверхні 
з використанням ZIRCONITE PANEL-Prep, щоб 
гарантувати, що всі складові залишки та будь-які 
інші види бруду або силіконові забруднення 
повністю видалені.

Застосування покриття:
Застосовуйте спільно з ZIRCONITE APPLICATOR 
BLOCK(прикладний блок), обгорнутим у ZIRCONITE 
SUEDE CLOTH (шматочок замші), розрядіть повну піпетку 
ZQ9h уздовж лицьової частини шматочку замші.
Нанесіть засіб за допомогою аплікаторного блоку та 
шматочку замші на поверхню 2' x 2' (максимум) поперечно. 
Дайте поверхні покриття підсохнути протягом 3-5 хвилин, 
залежно від клімату.
Видаліть перший залишковий шар тканиною з мікрофібри 
ZIRCONITE (опрацьовуйте більшу поверхню спочатку від 
країв площі застосування, а потім переходьте всередину), 
переверніть тканину з мікрофібри і продовжуйте 
розшаровувати та видаляти всі залишки.
За необхідності можна протерти одну і ту ж ділянку кілька 
разів, щоб забезпечити видалення всіх залишків, 
залишаючи високий блиск. Продовжуйте процес, поки не 
будуть оброблені всі поверхні.

Для підвищення міцності другий шар покриття ZQ9h 
можна наносити через 4 години після початкового 
нанесення. Не потрібно повторювати процес протирання 
панелі між першим і другим шарами.
Нанесіть засіб за допомогою аплікаторного блоку та 
шматочку замші на поверхню 2' x 2' (максимум) поперечно.

Застосування ZC-BOOSTATM :
Він може бути застосований через 3-4 години після 
фінального застосування ZQ9h. 

Типові характеристики: 
Колір: прозорий.
В’язкість: рідина.
Стійкість: зберігати за температури навколишнього 
середовища.
Термін придатності: 18 місяців у закритих контейнерах.

Zirconite ZC-Boosta є торговою маркою компанії "Concept Chemicals & Coatings Ltd"     КОД: ZIR525030 (30ml)
              ZIR525050 (50ml) 




