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TUOTESELOSTE: 
GALVEX on galvaanisesti vaikuttava, ruosteelta suojaava 
erikoismaali, jossa on 92-95% mikrohienoa metallista 
sinkkijauhetta synteettisessä sideaineessa. 
KÄYTTÖ: 
GALVEX käytetään kaikkien rakenteiden kylmägalvanointiin (isojen 
ja pienten), putkien, liittimien, tukien jne., sekä vaurioiden 
korjauksiin iskujen tai hitsauksen jäljiltä. GALVEX toimii 
sellaisenaan ruostesuojana, mutta sen päälle voi hyvin maalata (lue käyttöohje seuraavassa). 

TEKNISET OMINAISUUDET: 
GALVEX on sivelyvalmis ja yhtä helppo käyttää siveltimellä kuin ruiskumaalauksessakin. Ruiskumaalauksessa 
GALVEX täytyy kuitenkin ohentaa GALVEX-ohentimella.GALVEX antaa tehokkaan ja pitkävaikutteisen suojan 
korroosiolta. Ehkäisee ruostetta leviämästä suojaamattomilta alueilta. GALVEXilla maalattua rautaa voi hitsata. 
GALVEX suojaa lisäksi sienien tunkeutumiselta mahdollisessa peitemaalikerroksessa.Kestää kovetuttuaan 
lämpöä 110 - 120°C. (ks. käyttöohje seuraavassa).GALVEX on testattu Tanskan valtion koelaitoksessa 
brittiläisen standardin 1391 mukaisesti. 

KÄYTTÖOHJE: 
Jotta sinkkihiukkasten ja raudan välille saadaan mahdollisimman suuri kosketus täytyy pinnat puhdistaa 
perusteellisesti öljystä, liasta, irtoruosteesta ja maalista. SA2½-hiekkapuhallus on erityisen hyvä esikäsittely. 
GALVEX sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä ja sen aikana. Levitykseen käy sivellin tai ruisku, kunhan 
kerros ei ole liian ohut. (ks. luku peittokyvystä). Ruiskutuksessa ohennetaan 6 - 10% GALVEX-OHENTEELLA 
20 °C lämpötilassa (viskositeetti 80 sek./20°C DIN-suppilossa 4). GALVEXia voi käyttää sellaisenaan tai sivellä 
päälle peitemaali (mikä tietysti lisää raudan korroosiosuojausta). Jos GALVEX on ainoa maali, suositetaan 2 
sivelyä. Toinen sively noin 4 tunnin kuluttua. Peitemaalin saa sivellä päälle aikaisintaan 4 - 7 vuorokauden 
kuluttua (kovettumisaika) GALVEXin viimeisestä sivelystä.Siveltimet ja muut välineet puhdistetaan GALVEX-
OHENTIMELLA tai ksyleenillä. Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska me emme voi 
valvoa tuotteen käyttöä, suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii haluttuun 
asennukseen. 
 

PEITTOKYKY: 6 - 8 m2 maalikerroksella 40 - 50 my. Tavallisesti kahdella sivelykerralla saadaan lopullisen 
maalikerroksen paksuudeksi noin 100 my. 
 

MAALAUSTYÖN TURVAKOODI:     GALVEX: 4 - 3 Sisältää ksyleeniä. GALVEX-OHENNIN: 5 - 1 
 

PAKKAUS:   
    Tuotenro. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr. 
GALVEX:             
1 kg purkki (12 kpl/laatikko) 2500100 271801010 4054182 9507787 3188331 
2 kg purkki (12 kpl/laatikko) 2500250 271801025 4054183 9507788 3188332 
5 kg purkki (12 kpl/laatikko) 2500500 271801050 4054182 9507789 3188335 
GALVEX-OHENNIN:             
½ l purkki (12 kpl/laatikko) 2500905 271805005 4054190 9507791 3188711 
1 l purkki (6 kpl/laatikko) 2500910 271805010 4054191 9507792 3188712 
2,5 l säiliö (12 kpl/laatikko) 2500925 271805050 4054192 9507793 3188714 

 
 

Lisätietoja on KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEESSA: Kylmägalvanointi Ohennin 
 
Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 
 


