
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Zinkový základní nátěr
Galva 97
400 ml / 2893-880

Galva 97 je zinkový základní nátěr pro kovové
povrchy, pro přepracování svarů, nedokonalosti
na pozinkovaných součástech atd. 90% obsah
zinku v suché vrstvě zajišťuje vysokou úroveň
ochrany proti korozi před povětrnostními vlivy, solí,
alkalickými roztoky a nabízí teplotu odolnost až
do 490 ° C, Po zaschnutí je otěruvzdorný, lze jej
přelakovat a přivařit.
mimořádná odolnost proti povětrnostním vlivům
rychleschnoucí
velice vysoká krycí schopnost
vysoký obsah tuhých látek
odolné proti poškrábání
bez těžkých kovů: žádné olovo, kadmium, chrom
chrání nové plechy před zreznutím
možné svařovat
po zaschnutí odolný proti odření
vysoce účinná ochrana před korozí
vysoký obsah účinných látek
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Pokyny k použití
Aplikace: Povrchy, které mají být ošetřeny, musí být suché, čisté a zbavené rzi, mastnoty a uvolňovacích látek.
Rezavé povrchy, holý plech a starý nátěr je třeba brousit. Před použitím plechovku intenzivně protřepávejte po
dobu nejméně 3 minut. Několik vrstev naneste v tenké vrstvě ve vzdálenosti přibližně 30 cm v křížové vrstvě.
Doba schnutí při 20 ° C: Po cca 10 minutách lze přelakovat, po cca 15 minutách nelepivý a po cca 24 hodinách
zcela suchý. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a
zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli
velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést
vlastní testy.

Oblasti použití
Galva 97 je lakýrnický základní nátěr, který vynikajícím způsobem přilne na kov. Galva 97 lze použít všude tam, kde
je očekávána vysoká ochrana proti korozi. Chrání nové plechy před rezavěním.

technická data
Obsah: 400 ml
Pojivo: epoxidově modifikovaná alkydová pryskyřice
Pigmenty: zinkový prášek (obsahuje 97% čistého zinku)
Rozpouštědlo: toluen / xylen
PVC: 78 V / V%
Sušiny: ± 54% (m / m)
Doporučená tloušťka vrstvy: ± 75 mikronů mokrá, 15-20 mikronů suchá
Lesk: ± 10, zařízení pro měření lesních otřepů 60 °
Hustota: ± 1,28 kg / l
Velikost částic: 25-45 mikronů



Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Barva šedá
Ředění rozpouštědly: DMK, IPA
Bod vzplanutí: -19 ° C
Skladování: Skladujte na chladném a suchém místě
Ochrana proti korozi: Zkouška solnou mlhou podle DIN 53167: 1000 hodin -> stupeň rzi R0


