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TECHNICKÝ LIST 

 
GALVAZINK – STŘÍBRNÝ/ZLATÝ  

 
1. Popis 

Antikorozní základ ve spreji na základě zinku, hliníku, pryskyřic a aditiv formulovaných k 

dosáhnutí velmi vysoké výtěžnosti a určených vysoké antikorozivní ochrany na železném 

povrchu pro dosažení hladkého, jednotného a lesklého povrchu. 

2. Vlastnosti: 

• Excelentní antikorozní vlastnosti 

• Rychleschnoucí 

• Excelentní odolnost v exteriéru 

• Vysoká tvrdost a flexibilita 

• Velmi jednoduchá aplikace 

• Vysoce lesklý povrch 

• Bez chlorových rozpouštědel 

3. Doporučené použití: 

Speciálně pro ochranu kovových povrchů proti korozi, například kovových konstrukcí, 

plotů, kontajnerů, spojení svarů. Velmi užitečné pro opravu pozinkovaných částí, 

vlakových zařízení atd. Ideální pro retušování svařovaných pozinkovaných povrchů. 

Vynikající přilnavost umožňuje použití na každém povrchu i to včetně neporézních. 

Vhodný pro použití v interiéru a exteriéru.   

4. Prezentace 

Barvy: lesklý šedý a zlatý 

Plechovky: 520cc/400ml 

5. Technické charakteristiky: 

• Povaha 

• Pigmenty  

• Rozpouštědla 

• Pohonná hmota 

• Hustota  

• Viskozita 

•  % pevných částic na váze      

      

Termoplastická akrylová pryskyřice  

Laminátový zinek a hliník a/nebo bronz  

Ketony 

DME 

0.92 ± 0.01 gr./cc 

15 ± 1 sec. (Fordův pohár č. 4, 20ºC) 

27 ± 1 % (Teoretická hodnota)  
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• VOC 

• Lesk 

• Vydatnost 

• Čas schnutí při  20ºC: 

 

 

 

• Aplikační teplota 

• Doporučená tloušťka 

• Odolnost nátěru vys. teplotám 

• Hořlavost 

• Tlak: 

• Čištění 

• Životnost produktu 

675 gr./l 

Metalický povrch 

520/400ml: 2 m2 v závislosti na povrchu 

Povrchové: 10 min. 

Celkem: 15 hodina 

Opětovný nátěr: po 30 minutách 

 

Od 10 do 35ºC. 

40 – 50 mikronů  

Doporučený až do 100ºC. 

Extrémně hořlavý 

4 barů při 20ºC / 7-8 barů při 50ºC 

Čistící rozpouštědlo ve spreji 

> 3 roky 

6. Instrukce 

Povrch musí být čistý, suchý a bez jakýchkoli nečistot. Očistěte šupinky rzi a zoxidovaný povrch 

drátěným kartáčem. Odstraňte skvrny od mastnoty rozpouštědlem. 

Nádobu dobře protřepejte po dobu 1minuty, než uslyšíte zvuk kuliček. Stříkejte sprej ze 

vzdálenosti 20/25 cm a aplikujte v tenkých, rychlých vrstvách křížově. Po aplikování obraťte 

plechovku dnem vzhůru a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze vzduch.  

7. Bezpečnost 

Nádoba s aerosolem obsahuje příslušné bezpečnostní značky, která musejí být dodrženy. 

Pro další informace se prosím podívejte do bezpečnostního listu. 

 
Informace poskytnuté v technickém listě jsou výsledkem výzkumu podniknutého naší laboratoří a reálných zkušeností 
založených na aplikacích. Přesto však vzhledem ke skutečnosti, že jsou produkty často použity v podmínkách mimo 
naši kontrolu, nemůžeme zaručit dobré výsledky produktu, pokud nedojde ke správné aplikaci a použití. 
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