PRODUKTBESKRIVELSE:
GALVEX spray er en galvanisk virkende, rustbeskyttende
specialmaling med et meget højt indhold (70-80%) af
mikrofint metallisk zinkpulver i et syntetisk bindemiddel.

ANVENDELSE:
GALVEX spray er specielt velegnet til reparation af skadede
overflader i galvaniserede emner, såvel som til
korrosionsbeskyttelse af svejsesømme og skæresteder og iøvrigt til forbehandling af alle overflader,
hvor der kræves EKSTRA HØJ BESKYTTELSE mod rust.

TEKNISKE EGENSKABER:
GALVEX spray, der efter en kort omrystning er klar til brug, giver en pæn, mat-grå farve. GALVEX
spray giver en effektiv og langtidsvirkende beskyttelse mod korrosion. Forhindrer rust i at brede sig
fra ubeskyttede områder. Der kan svejses på GALVEX beskyttet jern. GALVEX beskytter desuden
mod svampeangreb i et evt. dækfarvelag.
Tåler konstant varmepåvirkning på 110 - 120°C efter fuldstændig hærdning (3 - 5 døgn). Overmalbar
efter 1 – 3 døgn. Håndteringstør på 5 - 15 min.

BRUGSANVISNING
For at opnå størst mulig kontakt mellem zinkpartikler og jern, må fladen renses grundigt for olie,
snavs, løstsiddende rust og maling. Ideel forbehandling er sandblæsning. GALVEX spray omrystes
før og med jævne mellemrum under brugen. 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". 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 aluminiumspray.
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen
af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.
Indeholder IKKE ozonskadelig freon.
KUN TIL INDUSTRIELT BRUG!
Indeholder xylen.

EMBALLERING
Emballage
500 ml. aerosoldåse
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