
Terminis 
Elektrolankinis 
Cinkavimas

Geriausia metalo apsauga 
nuo korozijos taupanti Jūsų 
laiką ir pinigus! 



Terminis Elektrolankinis Cinkavimas 
apsaugos metalo konstrukcijas nuo 

korozijos iki 50 metų!

Reglamentuotas ISO standartuose:
ISO 2063, ISO 12944, ISO 1090



Palyginkime
Karštą cinkavimą 
su
Terminiu 
Elektrolankiniu 
Cinkavimu.
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Karštas 
cinkavimas
Metalo konstrukcijos yra pirma 
merkiamos į rūgštynes vonias, po to 
nusausinamos ir nardinamos į išlydyto 
cinko vonias kur temperatūra siekia iki 
460C



Karšto cinkavimo minusai

01 Konstrukcijų 
gabaritai yra ribojami 
cinko vonių dydžio.

02 Galima konstrukcijų 
deformacija dėl didelio 
karščio poveikio.

03 Reikia gręžti papildomas 
skyles uždarose 
konstrukcijose, kad dujos 
galėtų pasišalinti.

06 Labai didelė cinko 
nubėgimų tikimybė.04 Didelės cinko 

sankaupos ant 
suvirinimo siūlių.

05 Dangos sudėtis nėra 
100% cinkas.

07 Dažant karštai cinkuotą paviršių reikia papildomai 
pašiaušti su abrazyvu, taip pažeidžiant cinko sluoksnį.
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Terminis 
Elektrolankinis 
Cinkavimas
Cinkavimas atliekamas purškiant išlydytą, 
99,99% grynumo cinką, ant metalinių 
gaminių paviršių. Dengiama danga nėra 
dažai su cinko dalelėmis, bet naudojamas 
99,99% cinkas, kuris yra išlydomas, ir 
purškiamas, kad būtų padengta gryna 
cinko ar kito lydinio (cinkas-aliuminis,, 
bronza, varis) danga ant metalinio 
paviršiaus.



Terminio Elektrolankinio Cinkavimo privalumai

01 Metalo konstrukcijos 
gabaritai nėra 
ribojami.

02 Atliekant termini 
elektrostatinį cinkavimą 
nėra jokių konstrukcijų 
deformacijų.

03 Nereikia gręžti skylių 
uždaroms konstrukcijoms.

06 Terminiu elektrolankiniu 
būdu cinkuota danga yra 
99,99% iš cinko, tai labai 
pagerina paviršiaus 
antikorozines savybes.

04 Nėra jokių cinko 
nubėgimų. 05 Suvirinimo siūlės yra 

padengiamos lygiai, 
nėra ant siūlių storesnio 
cinko sluoksnio.

07 Cinkuotas metalo paviršius yra smulkiai šiurkštus kas leidžia be papildomo jo paruošimo 
padengti milteliniais ar pramoniniais dažais ir gauti labai gera dangų sukibimą.





Karšto cinkavimo 
paviršius

Terminio elektrolankinio 
cinkavimo paviršius
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Finansinė nauda

Renkantis Terminį Elektrolankinį 
Cinkavimą taupote pinigus ir laiką!

Klientų patogumui suteikiame visas 
metalo nuvalymo 
(šratavimo/smėliavimo), cinkavimo, 
gruntavimo ir dažymo paslaugas 
vienoje vietoje.

Konstrukcijos tarnauja ilgiau.

Nereikalingas papildomas 
paruošimas dažymui po cinkavimo

Taupomos transportavimo išlaidos 



Terminis Elektrolankinis Cinkavimas 
visokeriopai pranoksta Karštą cinkavimą.

Jis plačiai naudojamas JAV, Norvegijoje, 
Kanadoje, bei kitose šalyse kur yra aukšti 

antikoroziniai reikalavimai, tai naftos 
platformos, laivų korpusai, vėjo jėgainės, tiltai 

ir t.t..



Kokybės garantija
Toks metalo antikorozinis padengimas yra 
standartizuotas Tarptautinės Standartizavimo 
Organizacijos, atitinka Europos standartą EN ISO 
206312019 ir turi Lietuvos standarto statusą. Terminį 
cinkavimą kaip antikorozinį metalo padengimą numato 
EN ISO 109022018 ir EN ISO 1294452019 
standartas.

Pagal EN ISO 206312019 standartą naudojant terminį 
purškiamą cinkavimą pasiekiama aukščiausia 
antikorozinė apsaugos klasė C5.



Jau daugiau nei 30 metų atliekame įvairius aukštuminius 
darbus. Didžiąją mūsų atliekamų darbų dalį sudarė metalo 
konstrukcijų remontinis dažymas. Puikiai suvokdami tokių 
darbų specifiką, kaip kartais būna sudėtinga ir brangu 
apsaugoti metalo konstrukciją nuo korozijos, nutarėme 
turimą patirtį panaudoti teikiant naujų metalo gaminių 
paviršiaus apsauginio sluoksnio padengimo paslaugą.

Darbus atlieka patyrusi komanda todėl galite būti tikri, kad 
visi projektai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai 
naudojant naujausią įrangą ir technologijas. Užtikriname, jog 
pateisinsime jūsų lūkesčius.

Dirbame aukščiausios klasės įranga galinčią paruošti metalą 
pagal aukščiausius švarumo standartus.

Patyrusių 
specialistų įmonė, 
teikianti metalo 
paviršiaus 
padengimo, 
antikorozinėmis 
dangomis, 
paslaugą.
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Kontaktai
Patariame ir konsultuojame smėliavimo, 
cinkavimo, dažymo ir kitais su metalo 
konstrukcijų apsauginio sluoksnio 
padengimu susijusiais klausimais.

Susisiekite telefonu 
370 61586543

arba el. paštu 
info@metalodangos.lt


