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SPOORWEGBEDRIJF DORBRAS – BRAZILIË

Systeem:
ZINGA

1 x 80 µm DFD

Het spoorwegbedrijf DORBRAS zocht naar een oplossing voor de oxidatie op de metalen platen die
gebruikt worden voor het vastzetten van de sporen op de dwarsliggers. In april 1999 werden
ongeveer 45.000 ge-Zinganiseerde hechtingsplaten geïnstalleerd. Een laag van 80 µm ZINGA werd
met een spuitpistool aangebracht. Deze platen staan continu in contact met het betonnen blok op
het uiteinde van iedere dwarsligger en trillen lichtjes elke keer een trein over de sporen rijdt.
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Dit is een bewijs van levering
uitgeschreven door het bedrijf
DORBRAS, daterend van 1/01/00,
waarin verklaard wordt dat deze
hechtingsplaten na een periode
van 8 maanden geen spoor van
roest vertonen.
Vertaling:
Companhia Brasileira de
Dormentes Dorbras
Datum: 01/01/00
Aan: Mercor Comércio Exterior,
Mr. Didier Boury
Van: Mr. Osvaldo M. Lambert,
Technical Manager
Onderwerp: Leveringscertificaat
We verklaren dat Mercor Comércio Exterior – via zijn vertegenwoordiger Mr Didier Boury –
tot hiertoe 350 kg van het ZINGA product heeft geleverd en 70 L van de verdunner
Zingasolv voor een testtoepassing van anti-roestbescherming van ongeveer 45.000
elastische plaatjes die deel uitmaken van de dubbele elastische hechting voor de rails S.75
van onze makelij.
Deze S.75 hechtingsplaten met de gezinganiseerde elastische platen werden 8 maanden
geleden geïnstalleerd op de spoorweg van de Urban Railway Company of Porto Alegre –
Trensurb. Deze grindvrije spoorweg tussen het station van Unisinos en São Leopoldo wordt
nog steeds getest en vertoont tot heden nog steeds geen spoor van corrosie op het
basismetaal noch enige ontregeling van de coating die de werking of de kwaliteit van de
producten ZINGA of Zingasolv in gevaar zou kunnen brengen.
We informeren echter dat in Dorbras alle anti-corrosieproducten voor metalen structuren
enkel erkend worden eens hun werking bewezen werd voor een periode van minimum 5
jaar.

