
Galvapro 

Prajmerji in premazi

Galvapro je posebej zasnovan premaz za hladno galvanizacijo in zaščito kovinskih 
predmetov, kakor tudi za manjša popravila pri finalizaciji izdelkov.

Koda: 34547 GVK razpršilo 400 ml 

Lastnosti 

• Odličen oprijem na kovinskih površinah
• Hiter čas sušenja
• Gladek končen izgled
• Kompatibilen z glavnimi barvami
• Dobra prevodnost
• 24 mesečni rok uporabe

Prednosti 

• Ne steče s površine
• Lahko se ga prebarva po 30 minutah
• Olajša delo
• Brez reklamacij
• Idealen pri točkovnem in ročno obločnem varjenju
• Dolga življenjska doba

Uporaba

Galvapro je zlitina cinka, v obliki razpršila, ki je 
zasnovana, da ustvari zaščitno pocinkano 
prevleko na jeklenih površinah. 
Uprablja se v delavnicah, za zaščito na pocinkanih 
površinah, kjer se je zaradi nesreče in popravila 
poškodoval originalen premaz. Primeren je tudi 
kot premaz pri varjenju, zaradi njegove prvovrstne 
sposobnosti pri prevajanju električnega toka. 
Galvapro je trden, zaščiten premaz, ki zagotavlja 
odlično podlago za večino vrst barv in se ga lahko 
prebarva po 30 minutah po nanosu.

Navodila za uporabo

1. Površino nanosa očistite z čistilom KENT
Acrysol ali Speedy 500.

2. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite - 1
minuto, dokler se kroglica ne giblje prosto.

3. Z razdalje 25-30cm napršite tanek sloj cink
spreja Galvapro . Pustite, da se posuši. Po
potrebi postopek ponovite.

4. Po uporabi očistite nastavek z enkratnim ali
dvakratnim pršenjem, medtem, ko držite
pločevinko obrnjeno navzdol.

Opomba: Če prekrivate večjo površino, 
pločevinko med delom večkrat pretresite.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji
Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, 
razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v 
Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, IvančnaGorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. 
Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije inprimernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so 
vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakolizanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je 
izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

Koda:         34547 

Galvapro 400 ml razpršilo 

24 mesecev 

Naziv: 

Rok uporabe: 

Prodajna enota: 

Barva: 

Oznaka: 

Posamezna

Siva

GVK 

Tarifna št.:                    3208 20 10 

Varnostni list:      Da

Oblika: Tekočina srednje viskoznosti

VOC: 710g/l 

Specifična teža:  1.13g/ml pri 250C 

VOC oznaka : 2004/42/IIB(e)(840)710 
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