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MARKA PRODUCENTA 

GALVA ZN + ULTRA BRILLANT Aerozol 
PREPARAT DO CYNKOWANIA NA ZIMNO  
METALIZACJA - POPRAWKI – WYKOŃCZENIE SUPER POŁYSK 
 

OPIS 
Preparat do cynkowania na zimno zapewniający długotrwałą ochronę wszelkich elementów 
z metali żelaznych i stopów. Zapewnia powłokę o jednorodnej grubości i jednolitym 
wyglądzie, typu super połysk, charakteryzującą się najwyższą jakością wykończenia. Jest 
odporny na temperaturę do 550°C bez utraty swoich właściwości mechanicznych i 
estetycznych, dzięki czemu może być nakładany na elementy narażone na działanie 
bardzo wysokich temperatur. Ponadto uzyskana powłoka nadaje się do spawania (z 
wyjątkiem spawania w atmosferze argonu). 
Podstawowe zalety preparatu GALVA ZN+ ULTRA BRILLANT: 

 Cynkowa powłoka ochronna uzyskana w 100% dzięki reakcji redoks 
 Ochrona przed korozją termiczną i chemiczną 
 Trwała powłoka o jednorodnej grubości, bez zacieków, odporna na uszkodzenia 

mechaniczne (zwłaszcza w przypadku połączeń gwintowanych) 
 Bardzo duża wydajność, duża siła krycia, bardzo krótki czas schnięcia (powierzchnia 

sucha w dotyku już po 4 minutach), możliwość stosowania w każdych warunkach 
 Doskonała jakość wykończenia super połysk 
 Po całkowitym spolimeryzowaniu (24 godz. w 25°C) powłokę można lakierować przy 

użyciu dowolnego zestawu farb 
 Nie trzeba przedmuchiwać głowicy aerozolu po zakończeniu rozpylania. 

Zapewnia skuteczną ochronę wszystkich metali ocynkowanych, po wykonaniu poprawek 
mechanicznych lub po spawaniu. Chroni powierzchnie metali przed korozją i utlenianiem. 

ZAKRES TEMP. UŻYTKOWYCH: OD -50°C DO +550°C.  
UMOŻLIWIA SPAWANIE I LAKIEROWANIE 

ZASTOSOWANIA 
 Ochronna powłoka cynkowa 
 Zabezpieczanie wszelkich niezabezpieczonych powierzchni metalowych 
 Uzupełnienie ocynku ogniowego 
 Estetyczne wykończenie powierzchni 
 Uzupełnienie powłoki ochronnej po obróbce mechanicznej lub spawaniu 
 Przygotowanie powierzchni 
 Zabezpieczanie słupów energetycznych, band ochronnych, znaków 

sygnalizacyjnych 
 Kominy przemysłowe, złączki, orurowanie 
 Korpusy maszyn, obudowy, karoserie, elementy architektury 
 Łby nitów, elementy złączne, śruby i nakrętki 
 Korpusy silników elektrycznych, pomp, zegarów wodnych 
 Zawiasy, drzwi i konstrukcje stalowe 
 Siatki, ogrodzenia, bramy 
 Urządzenia sanitarne, pompy ciepła, urządzenia klimatyzacyjne 
 Instalacje grzejne, obrzeża zasobników retencyjnych 
 Urządzenia elektryczne, urządzenia transportowe, instalacje sanitarne 
 Zabezpieczanie gwoździ i wkrętów przed nałożeniem zaprawy gipsowej 
 Konstrukcje, elementy metalowe 
 Oczyszczalnie ścieków 
 Obory, stajnie 
 Elementy małej architektury 
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DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH
Prosimy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu. 
Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie odzwierciedlają aktualny stan naszej wiedzy odnośnie
danego produktu. Podajemy je w dobrej wierze. Jednocześnie przypominamy użytkownikowi, iż stosowanie
produktu do innych celów niż te, do jakich został on opracowany, może wiązać się z wystąpieniem
potencjalnych zagrożeń. Równocześnie klient zobowiązuje się przyjąć w całości nasze ogólne warunki 
sprzedaży, a zwłaszcza klauzulę dotyczącą granicy odpowiedzialności producenta.  
 

Data wersji karty: 07/10/2014 – Nr wersji: 07

Gaz napędowy
3% 

Produkt 
97% 
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