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PRODUKTBESKRIVELSE: 
GALVEX er en galvanisk virkende, rustbeskyttende 
specialmaling, bestående af 92-95% mikrofint metallisk 
zinkpulver i et syntetisk bindemiddel. 
 
ANVENDELSE: 
GALVEX anvendes til koldgalvanisering af alle 
jernkonstruktioner  (store som små), rør, fittings, beholdere 
m.v. samt til reparation af skader efter slag/stød eller svejsning. GALVEX kan stå som eneste 
rustbeskyttelse, men kan også fint overmales (læs brugsanvisning herunder). 
 
TEKNISKE EGENSKABER: 
GALVEX er strygefærdig, lige anvendelig for pensel som sprøjtepåføring. Ved sprøjtning skal 
GALVEX dog fortyndes med GALVEX FORTYNDER. GALVEX giver en effektiv og langtidsvirkende 
beskyttelse mod korrosion. Forhindrer rust i at brede sig fra ubeskyttede områder. Der kan svejses 
på GALVEX malet jern. GALVEX beskytter desuden mod svampeangreb i et eventuel dækfarvelag. 
Tåler konstant varmepåvirkning efter hærdning på 110 - 120°C men max op til 350°C ved kortvarrig 
påvirkning. (se brugsanvisning herunder). GALVEX har bestået Statsprøveanstaltens test i henhold 
til British Standard 1391. 
 
BRUGSANVISNING: 
For at opnå den størst mulige kontakt mellem zinkpartikler og jern, må fladen renses grundigt for olie, 
snavs, løstsiddende rust og maling. Ideel forbehandling er sandblæsning til SA2½. GALVEX omrøres 
grundigt før og under brugen. 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). 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. 
Pensler og andet værktøj renses med GALVEX FORTYNDER eller xylen. 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. 
 
DÆKKEEVNE:  6 - 8 m2 ved lagtykkelse på 40 - 50 my. Der bør normalt stryges 2 gange, så den 
endelige lagtykkelse bliver ca. 100 my. Ved korrekt forbehandling, 2 strygninger (min. 100my 
lagtykkelse) og efterfølgende coating (lak) kan opnås korrosisonsklasse C4. 
 
SIKKERHEDSKODE FOR MALERARBEJDE: 4 – 3 Indeholder Xylen. 
 
EMBALLERING:  

    Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr. 
GALVEX:            

1 kg. dåse (12 stk./krt.) 2500100 271801010 4054182 9507787 3188331 
2 kg. dåse (12 stk./krt.) 2500250 271801025 4054183 9507788 3188332 
5 kg. dåse (12 stk./krt.) 2500500 271801050 4054182 9507789 3188335 
 
Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD. 


