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ZINCOLITE 
ZINCOLITE is a single pack coating that contains 96% zinc in the dry film, provides cathodic corrosion

protection to iron and steel. It can be used for the repair of galvanized steel as a unique system, as an 

alternative to hot-dip galvanize or steel. This product is not intended for use on rust steel.

TECHNICAL DATA

Type : Epoxy ester , Cold galvanizing compound

Recommended Use : Zinc rich primer and repairing galvanized surface.

Pigment type : Zinc powder (ASTM D 520 Type II)

Color : Silver grey , Silver 

Zinc Content : Silver grey 96% ( ±1%) by weight

: Silver 92% ( ±1%) by weight

Flash Point : 40°C

VOC : 435 [g/litre] EPA Method-24

Weight per gallon : 12.0  Kgs.   

Solid By Weight : 86.0 ±   2%

Solid By Volume : 56.0 ±   2%

Coverage Theoritical : 0.07 - 0.14 l/m2 ; 14.0 - m2/l

Wet Film Thickness : 2.86 - 5.71 mil ; 71 - microns

Dry Film Thickness : 1.60 - 3.20 mil ; 40 - microns

Drying time : Temperature 35°C

At D.F.T. 60 microns : Surface Dry 45 mins

: Hard Dry 1.5 hrs.

Fully cure : Minimum 20 hrs.

Recoat with Zincolite : Minimum 1.5 hrs.

Painting Interval : after 6 to 24 hours depending on the drying conditions.

Thinner : CMP-11

Method of Application : Airless spray , Roller , Brush

: Steel : Blast cleaning to Sa.2 (ISO 8501-1) , St.3

Anchor profile 30-65 µm are recommended for the highest performance. 

Conditions of Application : Temperature Minimum  10°C

Humidity Maximum 85% RH

For Airless spray :

Tip No. GRACO 721 , 723

Paint output pressure 11.7 - 17.7 MPa.

Viscosity 60 - 80 sec (Ford Cup No.4 )

Thinning 0 - 15 % by volume

Subsequent coats : Wide range of coating such as Epoxy , PU , etc. 

Packing : One pack , packing size 3.785 Litres / Gallon

Paint Storage : Store in a cool and dry place , Do not exposure directly to sunlight

Shelf life at 25°C : In unopened container  24 months 
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ซิงคโ์คลไลท์ 
ซิงคโ์คลไลท์ เป็นสสีว่นเดยีวทีส่ามารถใหป้รมิาณสงักะสใีนเนื้อฟิลม์สไีดส้งูถงึ 96% โดยน ้าหนกั ใหค้ณุสมบตัป้ิองกนัการกดักร่อน
ของพืน้ผวิเหลก็ อกีทัง้ยงัสามารถใชง้านในลกัษณะทีเ่ป็นสงักะสเีหลวส าหรบัการซ่อมผวิกลัวาไนทท์ีม่รีอยเสยีหายไดอ้ยา่งดี
ซงิคโ์คลไลทไ์มเ่หมาะทีจ่ะใชง้านบนพืน้ผวิทีม่สีนมิ

ข้อมลูทางเทคนิค
ชนดิ : อพีอกซ ีเอสเตอร ์, โคล กลัวาไนทซ์ิง่ คอมปาว

การใชง้าน : เป็นสซีงิคร์ชิส าหรบังานเคลอืบผวิเหลก็ และ ซ่อมพืน้ผวิกลัวาไนท์
ชนดิของผงสี : ผงสงักะส ีตามาตรฐาน ASTM D-520 ชนดิที ่2 

สี : บรอนซเ์งนิ , บรอนซเ์ทา
ปรมิาณสงักะสี : บรอนซเ์ทา 96% ( ±1%) โดยน ้าหนกั

: บรอนซเ์งนิ 92% ( ±1%) โดยน ้าหนกั
จุดวาบไฟ : 40°C

ปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหย : 435 [กรมั/ลติร]
น ้าหนกัต่อแกลลอน : 12.0 กก.   

เนื้อสี : 56.0 ± 2% โดยปรมิาตร 86.0 ± 2%  โดยน ้าหนกั
การปกคลมุพืน้ผวิโดยทฤษฏี : 0.07 - 0.14 ล/ตรม. ; 14.0 - ตรม./ล

ความหนาฟิลม์เมือ่เปียก : 2.86 - 5.71 มลิ ; 71 - ไมครอน
ความหนาฟิลม์เมือ่แหง้ : 1.60 - 3.20 มลิ ; 40 - ไมครอน

ทีค่วามหนาฟิลม์แหง้ 60 ไมครอน : อุณหภมูิ 35°C
การแหง้ตวั : แหง้ผวิ 45 นาที

: แหง้แขง็ 1.5 ชัว่โมง
การแหง้ตวัแบบสมบรูณ์ : อยา่งน้อย 20 ชัว่โมง

การทาทบัดว้ย ซงิคโ์คลไลท์ : อยา่งน้อย 1.5 ชัว่โมง
การทาสอีื่นทบั : สามารถทาทบัไดต้ัง้แต่ 6-24 ชัว่โมง ขึน้อยู่กบัสภาพการแหง้ตวั

ทนิเนอร์ : CMP-11
วธิใีชง้าน : เครือ่งพน่ไรอ้ากาศ-พืน้ทีใ่หญ่ , แปรง,ลกูกลิง้-พืน้ทีเ่ลก็ๆ

แนะน าการเตรยีมพืน้ผวิ : เหลก็ : โดยการพน่ท าความสะอาดใหไ้ดเ้กรดระดบั Sa 2½ (ISO 8501-1) , St-3
เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุ แนะน า ทีค่วามหยาบ 30 - 65 ไมครอน 

ขอ้แนะน าการปฎบิตังิาน : อุณหภมูิ อยา่งน้อย 10 องศาเซลเซยีส
ความชืน้สมัพทัธ์ อยา่งมาก 85%
ส าหรบัเครือ่งพน่ไรอ้ากาศ  
ขนาดหวัพน่กราโค 721 , 723
ความดนัทีเ่ครือ่งพน่ 11.7 - 17.7 เมกาปาสกาล
ความหนดื 60 - 80 วนิาท ี(ถว้ยฟอรด์ เบอร ์4)
การเจอืจาง 0 - 15 % โดยปรมิาตร

ทาทบัดว้ยสี : ไดห้ลากหลาย เชน่ อพีอกซ ี, โพลยีรูเีทน , อื่นๆตามทีร่ะบุในระบบสี
การบรรจุ : สสีว่นเดยีว  ;  ขนาด 3.785 ลติร / แกลลอน 

การจดัเกบ็สี : จดัเกบ็ในสถานทีแ่หง้ และเยน็ , ไมค่วรจดัเกบ็ใหโ้ดนแสงแดดโดยตรง
อายกุารเกบ็ที ่25°C : 24 เดอืน ภายในภาชนะทีไ่มถ่กูเปิด

3 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง

1.5 ชัว่โมง 1 ชัว่โมง
3 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง
28 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง
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The information given in this sheet is effective at the date shown above and subjecte to revisin from time to time without notice.


