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1 Īss apraksts 

1.1 CINOL markas krāsa — vieniepakojuma antikorozijas krāsa uz augsti dispersēta cinka 
pulvera un augsti molekulāra polimēra bāzes. 

1.2. Anoda pārklājums attiecībā uz tēraudu un nodrošina tā protektor (katodas) aizsardzību. 
2 Nozīme un pielietošanas nozares 

2.1 CINOL markas krāsu izmanto:  
- kā patstāvīgu pārklājumu; 
- kā grunti zem pārklājuma materiāliem kompleksajā pārklājumu sistēmā; 
- cinkotu metāla virsmu remontam. 
2.2 Tā domāta tērauda izstrādājumu un iekārtu pretkorozijas aizsardzībai, kas ekspluatējamas: 
- visu makroklimatisko rajonu atmosfēru nosacījumos, kategoriju un tipu izvietojums pēc 

GOST 15150-69; 
- saldūdenī un jūras ūdenī, ūdens sāļu šķaidījumā (pH=6,0-9.0); 
- dzeramā ūdens aukstajā saimniecības dzeramā ūdensapgādes praksē pēc saskaņošanas ar 

Valsts sanitārepidēmisko dienestu; 
- etilspirtā un tā ūdens šķaidījumos pēc saskaņošanas ar Valsts sanitārepidēmisko dienestu; 
 Pārklājums ir nenoturīgs benzīnā un virknē organisku šķaidītāju. 
3 Tehniskais pamatraksturojums 

3.1 Krāsa 
Negaistošo vielu masas daļa, mas. % 65-80 
Blīvums, g/сm3 2,3-2,8 

Nosacītā viskozitāte pēc viskozimetra ВЗ-246 ar sprauslas diametru 4 mm pie (200,5) оС 15-30 
Žūšanas laiks līdz 3. pakāpei pie (202) оСmin, ne vairāk kā                                                               30 
Teorētiskais izlietojums uz vienslāņa sausa pārklājuma, g/m2  200-320 

3.2 Pārklājums 
Krāsa un ārējais izskats gaiši- pelēka (tonis nenormējas)gluda 

matēta virsma bez papildus slēgumiem  
Cinka masas daļa sausā pārklājumā, % 95 - 97 
Viena sausā slāņa biezums, mkm 30-50 
Adgēzija, atzīme, ne vairāk kā 1 
Trieciena izturība, cm, ne mazāk kā 50 
Izliekuma elasticitāte, mm, ne vairāk kā 5 
Termoizturība svaigā gaisā,  оС, ne vairāk kā 

- ilgstoša                                                                                                                                             150 
- īslaicīga                                                                                                                                            200 

 4 Klāšanas tehnoloģija 

CINOL markas krāsu var klāt rūpnīcas un lauka apstākļos pie temperatūras no mīnus 15 līdz 
plus 40 °С un attiecīga mitruma līdz 90 %. 

 
 



 
 
Lietojot krāsu nepieciešams: 
- attaukot metāla virsmu; 
- attīrīt virsmu no rūsas, plāva, vecās krāsas paliekām, piedot nelielu raupjumu (ieteicama 

abrazīvstrūklas apstrāde līdz metāla attīrīšanas 2. pakāpei no oksīdiem pēc GOST  9.402-80 vai Sa 
2,0 - Sa 2½ pēc ISO 8501-1:1988, vairākos gadījumos ir pieļaujama apstrāde ar mehāniskiem 
instrumentiem). 

Ir pieļaujama kompozīcijas klāšana uz virsmas ar vieglu rūsējumu. Rūsa, kas lobās ir jānotīra.  
Pirms lietošanas CINOL markas krāsu ir rūpīgi jāsamaisa līdz pilnīgi izzūd nosēdumi trauka 

dibenā. 
Klāšanas veidi: pneimatiskā un bezgaisa smidzināšana, ota, rullītis, iemērkšana. 
Krāsojamā aprīkojuma mazgāšanai izmanto atšķaidītājus: solventu (nefras А), ksilolu vai 

kombinētos atšķaidītājus uz aromātiskā ogļūdeņraža bāzes: Р-5, RKČ un citi. 
Žāvēšana – dabiska. 
Klājot vairākas kārtas katru nākamo kārtu klāj pirms iepriekšējā ir nožuvusi līdz “atlobās”. 

Laiks līdz pārklājuma materiālu klāšanai un līdz izstrādājumu transportēšanai sastāda ne mazāk kā 
24 stundas, laiks līdz ekspluatācijai šķidrā vidē – 7 diennaktis. 

Sīkāka informācija par klāšanas tehniku minēta uzklāšanas Rekomendācijās un attiecīgajās 
tehnoloģiskajās instrukcijās. 

 
5 Iepakojums un uzglabāšana 

CINOL markas krāsa iepakota 25 kg metāla spaiņos, 0.9 kg metāla bundžās.  
Krāsas uzglabāšanas noteikumi – sausa vēsa vieta tālu no siltuma avota. 
Krāsas uzglabāšanas garantijas laiks hermētiski noslēgtā ražotāja traukā – viens gads no 

izgatavošanas dienas. 
 
6 Sertifikācija 

CINOL markas krāsas pielietošanas drošība ir apstiprināta ar higiēniskiem atzinumiem: 
- sanitār-epidemioloģiskais slēdziens 66.01.15.231.П.001192.06.02 no 27.06.2002 ., 

izsniegusi Sverdlovskas apgabala Valsts apgabala centra sanitār-epidemioloģiskā uzraudzība; 
- higiēniskais slēdziens № 78.2.2.231.П.960.5.00 no 04.05.2000, izsniedzis Ziemeļ-Rietumu 

reģiona Valsts transporta (ūdens un gaisa) sanepiduzraudzības centrs.   
 
7 Tehniskā drošība 

CINOL markas krāsa pēc toksiskuma pieskaitāma pie IV bīstamības klases. Strādājot ar to 
nepieciešams ievērot attiecīgas nozares normas un prasības. 

Pārklājums nav toksisks un var tikt pielietots darba un dzīvojamās telpās. CINOL pārklājums 
ir ugunsdrošs un ir pieskaitāms pie materiāliem, kas neizplata liesmas. 

 
 
 


