BRUGSANVISNING GALVEX Maling og Spray
Brugsanvisning Galvex maling
1) For at opnå den størst mulige kontakt mellem zinkpartikler og jern, skal emnet der
skal behandles med Galvex renses grundigt for olie, snavs, løstsiddende rust og
maling. Ideel forbehandling er sandblæsning til SA2½, men mindre kan også gøre det
2) Påføring kan ske med pensel eller sprøjtepistol i et ikke for tyndt lag. (se afsnittet
om dækkeevne). Ved sprøjtning fortyndes med 6 - 10% GALVEX FORTYNDER ved
20°C (viskositet 80 sek. v. 20°C i DIN bæger 4). GALVEX kan anvendes alene eller
overstryges med dækfarve (hvilket naturligvis øger korrosionsbeskyttelsen af jernet).
Med afsluttende korrekt overstrygning kan opnås Climaklasse 4, med Galvex alene
kan opnås Climaklasse 3. Skal GALVEX stå alene anbefales 2 strygninger. Anden
strygning efter ca. 4 timer. Dækfarve bør tidligst påføres 4 - 7 døgn (hærdetid) efter
sidste strygning med GALVEX.
3) Pensler og andet værktøj renses med GALVEX FORTYNDER eller xylen.
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer.
DÆKKEEVNE: 6 - 8 m2 ved lagtykkelse på 40 - 50 my. Der bør normalt stryges 2
gange, så den endelige lagtykkelse bliver ca. 100 my.
SIKKERHEDSKODE FOR MALERARBEJDE: 4 - 3 Indeholder xylen.

Brugsanvisning Galvex Spray
1) For at opnå størst mulig kontakt mellem zinkpartikler og jern, skal emnet der skal
behandles med GALVEX Spray renses grundigt for olie, snavs, løstsiddende rust og
maling. Ideel forbehandling er sandblæsning. GALVEX spray omrystes før og med
jævne mellemrum under brugen.
2) Hold dåsen lodret og ca. 25 cm. fra emnet. Påføringen foregår i jævne bevægelser
fra side til side. Slip dysen mellem bevægelserne så undgås "løbere". Det bedste
resultat opnås ved, at spray´e på "kryds og tværs".
3) Efter brug renses dysen ved at vende dåsen på hovedet og spray´e et øjeblik til
der ikke længere kommer zinkfarve. Skal GALVEX stå alene anbefales min. 2
påføringer. Anden påføring kan foretages efter 15 - 20 min.. For evt. at tilpasse
farven til varmgalvanisering kan der afsluttes med aluminíumspray.
KUN TIL INDUSTRIELT BRUG!
NB!
Da vi ikke har kontrol over den endelige brug af produktet, anbefales det på det
kraftigste at sikrer sig, at produktet er egnet til den ønskede anvendelse og forenelig
med installationens øvrige komponenter!

