
Bevonatrendszer

Nagy Tibor
Korrózióvédelmi szaktanácsadó

M.L.S. Magyarország Kft.



Mi a ZINGA ?

• A ZINGA egy szerves, egykomponensű ún. 

horganyzó bevonatrendszer. 

• A ZINGA kb. 96% cinket tartalmaz (a száraz 

filmrétegben), 99,995%-os tisztasággal. 

• A ZINGA a két alapvető korrózióvédelmi elv 

előnyeit kombinálja:



1. Az aktív katódos védelmet, amely egy 

tűzihorganyzással hasonlítható össze.

2. Úgy alkalmazható, mint egy festékrendszer, 

és egy további passzív védőfunkciót lát el 

(akadályt képez).

3. A ZINGA a galvanizálás folyékony formája, 

azonban nem viselkedik úgy, mint a 

festékrendszerek:

nincs lepattogzás,       nem képződnek repedések, 

nincs a bevonatréteg alatti rozsdásodás



Főbb jellemzők

• Aktív katódos védelem

Magas cinktartalom (96%)
(Tűzihorganyzás, fémszórás)

• Passzív védelem

Cinksók a felületen

(Festék)

• Egykomponensű, organikus 

cinkbevonat

• A ZINGA nem egy festék

• Fémbevonat

Kezeletlen Kezelt, kivéve

2 cm-es síkban

14 napos vízbemerítés után

ZINGA felülete



Alkalmazás

A Zinga ugyanúgy hordható fel, mint egy 

festékrendszer:

• ecsettel

• hengerrel

• szórópisztollyal



• A Zinga felhasználása során ügyelni kell arra, 

hogy az alapfelület teherbíró, por- és 

zsírmentes legyen.

• Sa 2½ szerinti tisztasági fokot kell biztosítani, 

Rz 50 és 70 μm közötti érdességmélységgel. 

• Az alkalmazandó rétegvastagság függ a 

védelem kívánt időtartamától, a 

korrózióterheléstől és a horganyzott felületek 

esetén a még meglévő horganyzott réteg 

vastagságától.



• Meglévő tűzihorganyzás vagy Zinga réteg 

esetén ez az érdességi fok nem szükséges. 

• A felszín homokfúvással történő kezelésére 

nem mindig van szükség!

• A Zinga-t be lehet vonni további réteggel, de 

nem kötelező.

A pontos felhasználási irányelveket a műszaki 

adatlapok tartalmazzák.



Film Galvanising

System

Paint

Film Galvanising

System

Paint

Hogyan működik a ZINGA?

Paint

Film Galvanising

System

Film Galvanising

System

Paint

ZINGA

Festék



ZINGA vs cinkben gazdag festék

Zn Rich paint



Előnyök

• Könnyű alkalmazhatóság

• Felhordhatóság széleskörű 

időjárási körülmények között

• Korlátlan szavatossági idő

• Kiváló UV ellenállás



• Gyors száradási idő

• Porszáraz 10 perc múlva (20° C)

• ZINGA második réteg: 1-1,5 óra

múlva felhordható

• Más festékeknél: 6 - 24 óra után

• A tűzihorganyzott elemek

visszatölthetők ZINGA-val

• Égéskésleltető hatással bír

• Nincs lángterjedés

• Nincs füstterjedés Belgium; Szélmalom



•Lehetséges kompatibilis átvonóréteggel 

ellátni, de nem szükséges.

•Hőállósága rendszertől függően 

+600°C-ig terjed (Aquazinga).

•Érintkezhet akár ivóvízzel is.



• A ZINGA minden új rétege tökéletesen 

illeszkedik az előzőhöz.

• A további rétegek mindegyike egyetlen, 

homogén ZINGA réteget alkot. 

Egy rézporos vékony réteg

került felhordásra a ZINGA első

száraz rétegére. A bevonatot

erős mikroszkóppal (µm skála)

fényképezték.

Hét nappal később került felhordásra

a ZINGA második rétege

a rézporra. A rézpor teljes mértékben

beépült a két rétegbe, igazolva,

hogy a két ZINGA réteg valóban

homogenizálódott.

Ugyanígy vizsgálták a magas 

cinktartalmú epoxi festéket.

A rézporréteg érintetlen

maradt a két festékréteg

között. A rézpor réteg tisztán

látható, igazolva, hogy a két

réteg külön réteg maradt.



• Kisebb rétegvastagság, ugyanazon védelem= Költséghatékonyság

• ISO 12944: C5 I/M – HIGH (hosszú élettartam)

• Összehasonlítható védelem a hagyományos rendszerekhez 

képest(ISO 12944):

• Ez azt jelenti, hogy a ZINGA 2 bevonati rétege ősszesen 180 μm 

DFT-vel, egyenlö 100 μm cink fémszórással + 3 réteg epoxi

festékkel

ZINGA system Metallisation Hot-dip Paints

ZINGA 90 µm DFT Metallisation (Zn) 100 µm Hot-dip 80 µm Epoxy / PUR 80 µm

ZINGA 90 µm DFT Epoxy tie-coat Epoxy / PUR 80 µm Epoxy / PUR 80 µm

Epoxy 150 µm DFT Epoxy / PUR 80 µm Epoxy / PUR 80 µm

Epoxy 150 µm DFT Epoxy / PUR 80 µm Epoxy / PUR 80 µm

Epoxy 150 µm DFT Epoxy / PUR 80 µm

180 µm 450 µm 400 µm 320 µm

< 1 day Min. 5 days Min. 6 days Min. 4 days



Összefoglalás
FGS = Film Galvanising-System - ZINGA

ZINGA JELLEMZŐK Tűzihorganyzás Festék

Aktív katódos védelem

Egyszerű helyszíni felhasználás

Rétegek összeépülése ZINGA-val

Könnyen átfesthető /

Szélsőségek körülmények között 

alkalmazható? (magas és alacsony 

hőmérsékletek mellett és párás 

környezetben)
n/a

Korlátlanul tárolható n/a

Ivóvízzel érintkezhet / /

Rugalmas réteg, hozzáigazodik a 

fémszerkezethez (ellenáll a 

hőmérsékleti ingadozásoknak és az 

ütéseknek)

Hegesztés a bevonaton / hegesztésen 

történő alkalmazás



ENGEDÉLYEK

ZINGA – Bevonatrendszer

• COT (Hollandia)

ISO 12944 on FGS 2 x 60 µm DFT

Classification: C5I-Medium 
(megegyezik a C5M-Medium és C4-High minősítésekkel)

ISO 12944 on FGS 2 x 90 µm DFT

Classification: C5I-High
(a C5M-High minősítésnek felel meg)

C5I: Nagy páratartalmú és agresszív környezetű iparterületek

(folyamatos kondenzáció és nagyfokú légszennyezettség, 

tengerparti vegyipari gyárak).

C5M: Tengerpartok és nagy sótartalmú tengeri területek

(folyamatos kondenzáció és nagyfokú környezetszennyezés).

Medium (közepes): 5 és 15 év közötti várt élettartam

High (magas): 15 év feletti várt élettartam

Togói foszfátbánya (Office Togolais

des Phosphates) 



• European Technical Approval

A termék specifikációjának értékelése:

Tapadás - Cinktartalom- Szárazanyagtartalom-

Lobbanáspont - Sűrűség

Tűzveszélyesség:

Hőkibocsátás - füstkibocsátás

•Lloyd’s Register

International Maritime

classification society

Független szaklaboratóriumok által elvégzett

vizsgálatok, illetve kiállított tanúsítványok 

a világ számos pontjáról. 



Referenciák
Hidak

• QR Railways Burdekin river 

bridge (Australia)

2001 óta

Karbantartási program (Queensland Rail)

2 x 60 µm DFT

• Kalvoya bridge (Norway)
In 1985 

2 x 60 µm DFT

30 μm DFT fogyás 25 év után

Csak kisebb javításokra volt szükség



Kalvoya-híd (Norvégia)

1985 1985

2010

2013

1985-ben felületkezelték és 29 év után, 2014-ben

végrehajtott átvizsgálás során készült képek mutatják,

hogy a mai napig kiváló kondícióval bír.

Bevonati rendszer:

2 x 60 µm DFT Zinga



Hidak

• MDOT Mississippi-híd (US)
2002

2500 m²

Zinga 2 x 75 µm DFT

2007-ben egy ellenőrzés során nem

mutatkoztak a korrózió jelei.

• A Hangzhou-öböl tengeri hídja;

37 km hosszú (Kína)
2005

ZINGA 1 x 60 µm DFT



Hidak

• El-Salam híd (Egyiptom)
Gázvezetékek szállítására a GASCO-tól.

2007

ZINGA 2 x 60 µm DFT

• Osman Gazi híd (Izmiti-öböl)
A kivitelezés 2010-ben rajtolt és 2017-ben 

készült el. 

ZINGA  1 x 60 µm DFT

Zingalufer 1 x 80 µm DFT

Zingaceram PU 1 x 60 µm DFT



Biloxi Bridge in Mississippi, USA

• One of the largest steel bridges in

the USA

• Required five blasting and coating

teams on the bridge at one time

• Zinga applied in humidity of 80% +

• Normal paints cannot be applied 

above 70%

• System: 2 x 90 µm DFT of Zinga

Biloxi Bridge (Mississippi, USA)

• Amerika legnagyobb hidjai közé

tartozik

• Egyidőben 5 felületelőkészítő és

felületkezelő csapat dolgozott

• 80%-os páratartalom mellett került 

a ZINGA felhordásra

• A hagyományos festékrendszerek 

nem ajánlottak 70%-os

páratartalom felett

• 2 x 90 µm DFT Zinga



Haussmans Bridge (Oslo, Norway)

Az egész híd szerkezete öntött

vas és az összes komponensét

szegecsek tartják egyben.

A hídon nem található semmilyen

hegesztés.



Felújítás előtt



Felújítás után



Bridges

A Burdekin folyónál levő híd Ausztrália leghosszabb acélhídja.

Zinga 2 x 90um DFT

Burdekin River Bridge, Australia



Stallarhomen Bridge

Ez a híd Norvégia és Svédország

határán található, és egy forgó

lengő híd, amely lehetővé teszi a 

hajók átjutását.

Két évig tartó tesztelés után ez az

első svéd híd ami Zinga

rendszerrel került bevonásra.

Before After



Acél hőmérséklete

5.9oC

Úszó sátor a folyón, így a 

felületelőkészítés, illetve a ZINGA 

felhordása során visszamaradó 

szemcsék és festék köd nem 

szennyezték a környezetet.



Ranasfoss Bridge

A híd szerkezetét és a szegecselt 

komponenseket Sa 2½ tisztasági fokra 

előkészítették és utána történt a 

bevonatolás.

Az állványzat 8 lépcsőben

emelkedett, hogy

hozzáférést biztosítson az

acéltartó kábelek

felületelőkészítéséhez.



A hídtartó kábeleket ZINGA-val kezelték 

köszönhetően a magas torzulási koefficiens 

(17%) sajátosságának. A bevonat a 

kábeleken rugalmas marad még akkor is, ha 

hősugárzásnak, nagy forgalomnak vagy erős 

szélnek van kitéve. 

A bevonat ujjatlan kesztyűvel 

került felhordásra. 



A "teljesen lezárt" acélkábelek nagyon 

népszerűek a skandináv országokban, mivel 

a külső "Z-szakasz" körbe öleli a belső 

szálakat és tömíti azokat. A magszálak egy 

lenmagolaj „medencében” helyezkednek el, 

így nem korrodálódnak. 

A normál csavart acélkábelek

"drótkötegekből” állnak, amelyek össze

vannak csavarva, hogy kialakítsák a 

vastagabb formát, így nagyobb súlyt 

képesek megtartani.

Mivel bonyolultabb alakjuk van, az ilyen

kábelek felületelőkészítését nagyobb 

odafigyeléssel kell elvégezni.

Kábel típusok



Husevågøy kompkikötő
A projekt 2012 nyarán kezdődött.

Azonban nem sikerült az acélfelület sószintjét elfogadható szintre csökkenteni 

(20 mg/m2). A Zinga Norway AS ezért kérte a projekt visszavonását. A 

tulajdonos kérésére a két belső csövet azonban így is lekezelték, mint magas 

sótartalmú előzetes vizsgálati projekt.

Tájékoztatás a felületek klórrezisztenciájáról a védőbevonatok alkalmazása 

előtt:

• SVV (NPRA) követelményei: Legfeljebb 20 mg négyzetméterenként (mg/m2).

• A ZINGA 40 mg-ig terjedő sószintet fogad el (de az SVV normája érvényes)

• Megvalósult sószint Husevågøy kompkikötőnél : Kb. 60 mg/m2



• A képek az SVV és a Zinga Norway AS által, 2016 nyarán végzett 

ellenőrzésekről származnak. Látható, hogy a bevonat négy év magas 

sószintű kitettség után is jól néz ki.

• Korróziónak vagy a rozsda áthatolásának nem volt jele, a bevonat 

felhordása az előírásoknak megfelelően zajlott (magas sótartalom 

mellett).

• A tisztaságot, a felületi érdességet és a szennyeződések 

eltávolítására vonatkozó különleges követelményeket mindig követni 

kell. 



Volvat bridge (2014)
• A Volvat-híd egy igen forgalmas híd: a híd alatt metró, felette villamos 

közlekedik. Ez azt jelentette, hogy a legrövidebb határidőn belül kellett a 

felújítási munkálatokat végrehajtani. A felületet 24 órán belül teljesen fel kellett 

újítani!

• A ZINGA két ok miatt került kiválasztásra:

a teljes rendszer (2 réteg) alkalmazása 24 órán belül lehetséges volt és, hogy 

a bevonati rendszer minimális karbantartást igényeljen, azonban kimagasló 

korrózióvédelmet kell, hogy nyújtson.



Szemcseszórást követően 

megtörtént a ZINGA 

felhordása. A két réteg 

felhordása között, csupán 1 

óra várakozás volt szükséges. 

A képek a 2016-os 

évi ellenőrzésen 

készültek.



KÖSZÖNÖM

MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!


