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Technický list 
 
 

METANOVA  NICRO  306 
 

KATODOVÁ ANTIKOROZNÁ OCHRANA 
 

METANOVA NICRO 306 je špeciálna antikorózna ochrana, nahrádza žiarové zinkovanie, opravuje zničené 
galvanizované povrchy. Poskytuje ideálnu ochranu proti katódovej korózii pre oceľové štruktúry, káblové lávky, 
nádrže, časti karosérie áut a zvárane spoje. Obsah zinku viac ako 90%. teplotný rozsah do + 600°C.  
METANOVA NICRO 306 sa aplikuje za studena 
 
Vlastnosti: 
METANOVA NICRO 306 dokonale chráni kovový podklad pôsobením elektrochemického procesu – zinok 
ako anóda a kovový podklad ako katóda 
METANOVA NICRO 306 schne veľmi rýchlo, po cca 30-ti sekundách je povrch nelepivý a po cca 15-tich 
minútach jej možné  ošetriť farebným  náterom 
METANOVA NICRO 306 -vďaka jednoduchej aplikácii umožňuje vykonávať dokonalú antikoróznu ochranu priamo na 
mieste. Skladá sa  z 95% zinku a 5% špeciálnej živice. 
Svojím zložením zaručuje, že povrch je celý homogénny bez trhliniek aj  pri teplotným zaťažením.  
Odoláva i agresívnemu chemickému prostrediu. 
 
Aplikácia:  
METANOVA NICRO 306 
Aplikuje  sa na kovový podklad, ktorý nie je  potrebné zvláštne upravovať. Stačí  
odstrániť starý náter alebo voľné častice (šupinky) korózie. Potom sa pomocou uhľovodíkového 
prostriedku NICRO K-3S kovový podklad dôkladne odmastí – opieskovanie nie  je  nutné. 
Na takto ošetrený povrch sa nanáša striekaním, natieraním alebo  namáčaním. 
 
Možnosti použitia: 
METANOVA NICRO 306 sa používa ako základná antikorózna ochrana rozmerných oceľových konštrukcií, 
ktoré sú vystavené agresívnemu prostrediu v chemickom premysli a energetike, v cisternách 
odpadných vôd alebo ako náhrada klasického spôsobu zinkovania, ochrana zvaru a karosérie áut alebo  
ako oprava stávajúcich pozinkovaných povrchov.  
 
Fyzikálno – chemické vlastností  
METANOVA NICRO 306 

Technické dáta:    Hodnota    Skúšobná metóda       
Farba                                         šedá  
Zápach      charakteristický  
Bod vzplanutia:     35 °C 
Rozpustnosť:      vo vode nerozpustný 
Skupenstvo (pri 20°C):     kvapalné, aerosól  
Hustota:      1,9 g/cm3 pri 20°C      
Skladovateľnosť:     12 mesiacov pri 20°C 
 
Balenie: 
Aerosól:   400 ml spray 

mailto:ncn@ncn.sk
http://www.metanova.sk/


Kvapalina:   2,5 L kanister 
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