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Zinc Layer Anode
ANODA Z WARSTW¥ CYNKU

Skutecznoœæ

Wszechstronnoœæ

Ekonomicznoœæ



Anoda z warstw¹ cynku lub ZLA zosta³a opracowana specjalnie do ochrony 

katodowej zbrojeñ stalowych w betonie.

ZLA jest foli¹ cynkow¹ o wysokiej czystoœci (>99.95%), powleczon¹ klejem 

wykazuj¹cym przewodnictwo jonowe.

Jest zakùadana bezpoœrednio na zewnêtrzn¹ powierzchniê betonu. Warstwa cynku jest elektrycznie po³¹czona 

ze stalowym zbrojeniem. Kiedy pr¹d elektryczny p³ynie przez warstwê kleju i beton, dziêki przewodnictwu 

jonowemu obwód elektryczny zostaje zamkniêty. Kiedy tylko to siê stanie zacznie p³yn¹æ pr¹d, a ZLA zacznie siê 

zu¿ywaæ. Wysokie przewodnictwo folii cynkowej zapewnia jednorodn¹ dystrybucjê pr¹du ochrony katodowej 

i upraszcza jakiekolwiek lokalne wymagania dotycz¹ce dystrybucji pr¹du.

Po pociêciu na odpowiedni¹ d³ugoœæ ZLA mo¿na zostaæ rêcznie na³o¿one na oczyszczon¹ powierzchniê 

betonu. Stare powierzchnie betonowe musz¹ byæ strukturalnie pewne, a jakiekolwiek uszkodzone obszary 

naprawione przed instalacj¹ ZLA. Osady i jakiekolwiek inne zanieczyszczenia powierzchniowe musz¹ tak¿e 

zostaæ usuniête.
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Otwory, pêkniêcia i inne wady powierzchni musz¹ byæ wyczyszczone i wype³nione za pomoc¹ zatwierdzonej 

metody, przy u¿yciu mineralnej zaprawy na bazie cementu. Powierzchnie wyprawek powinny byæ g³adkie.

Najpierw nale¿y usun¹æ na ma³ym odcinku warstwê ochronn¹ kleju. Dla wiêkszych odcinków warstwê ochronn¹ 

nale¿y zdejmowaæ powoli, jednoczeœnie dociskaj¹c ZLA do powierzchni. Zaleca siê sprawdzenie aplikacji 

przesuwaj¹c i naciskaj¹c gumowym m³otkiem na ca³ej d³ugoœci na³o¿onego ZLA.



SKUTECZNOŒÆ: 

eliminuje korozjê dzia³aj¹c jako anoda galwaniczna.

WSZECHSTRONNOŒÆ: 

ZLA mo¿e byæ aplikowane na wierzch, boki i dno 

powierzchni konstrukcji betonowych o ró¿nych kszta³tach 

i rozmiarach.

EKONOMICZNOŒÆ: 

ZLA wymaga minimalnych konserwacji w ci¹gu swojego 

d³ugiego okresu u¿ytkowania. Przy warstwie cynku o 

gruboœci 250 mikronów, obliczona trwa³oœæ wynosi 21 lat. 

Na ¿yczenie anody mog¹ zostaæ zmodyfikowane, aby 

uzyskaæ trwa³oœæ 40 lat i d³u¿sz¹.

APLIKACJA W BUDYNKACH

MIESZKALNYCH

ZASTOSOWANIE

INFRASTRUKTURALNE
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