
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

Základní nátěr ze zinku a
hliníku
Galva 97 Silver
400 ml / 2893-890

Galva 97 Stříbro je zinek-hliník nátěr pro kovové
povrchy, pro přepracování svary, nedokonalosti na
pozinkovaných dílů, atd 90% zinek / obsah hliníku
v suché vrstvy zajišťuje vysokou úroveň ochrany
proti atmosférickým vlivům, soli, alkalické roztoky a
nabídek teplotní odolnost až 500 ° C Po zaschnutí
je otěruvzdorný, lze jej přelakovat a přivařit.
ideální k vyrovnání pozinkovaných plechů
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, mastnot 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 15-30 minutách lze přelakovat, po cca 15 minutách nelepivý a po cca 24 hodinách
zcela suchý. S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit 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
Zinková prášková barva pro aktivní, katodickou ochranu proti korozi, dlouhotrvající ochrana kovových povrchů,
pro úpravu svarů, chybných míst na pozinkovaných dílech, systémů tlumičů výfuku atd.

technická data
Obsah: 400 ml
Odolný vůči kondenzované vodě, 480 hodin podle DIN 50017 a solné mlze 150-200 hodin.
podle SS-DIN 50021. Obsah zinku ve zinkovém pigmentu: 98,5%, tepelně odolný: do 500 ° C, bodově svařitelné,
Přetíratelné: po 15 - 30 minutách při pokojové teplotě různými komerčně dostupnými nátěrovými materiály, např.
Na bázi alkydové pryskyřice, akrylátové pryskyřice, nitro-nitro kombinace. Dobrá přilnavost Gt 0-1


