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Galvapro KGP 400 ml sprej 34547
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INSTRUKCE

GALVAPRO

Galvapro je zvláště vyvinutý k ochraně povrchů před 
další prací. Je to rychleschnoucí svařitelný galvanizér 
s vynikajícím krycím filmem.

✓ Vynikající přilnavost ke kovovým povrchům – produkt neskapává.
✓ Rychlá doba schnutí – během 30 minut může být přelakován.
✓ Hladké provedení – snadno přelakovatelný.

✓ Kompatibilní se všemi lakovacími systémy – variabilní pro každého.
✓ Dobře vodivý – ideální pro bodové a stíněné obloukové svařování.
✓ Trvanlivost 24 měsíců – dlouhá doba skladování.

Galvapro je studený galvanizér ve spreji, který je navržen jako ochranný, galvanizující sprej na kovové 
povrchy. 

Používá se v dílnách na opravu karosérií na galvanizované povrchy, které měly poškozeny lak a podklad 
následkem havárie a její opravy.

Také je vhodný jako základ bodového svařování kvůli prvotřídní schopnosti vedení elektrického proudu.

Galvapro je odolný, ochranný nástřik, který poskytuje výborný podklad pro většinu druhů laků. Je 
přelakovatelný po 30 minutách. 

1. Povrchy očistěte a odmastěte produktem KENT Acrysol nebo Speedy 500.

2. Před použitím sprej důkladně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty, tak, aby se kovová kulička uvnitř
nádoby volně pohybovala.

3. Galvapro aplikujte v tenké vrstvě ze vzdálenosti 25-30cm. Nechejte uschnout. Podle potřeby aplikaci 

opakujte.

4. Po použití držte sprej dnem vzhůru a několikrát prostříkejte ventil, aby nedošlo k zaschnutí produktu ve 
ventilu.

Dodatek: Pokud sprej aplikujete na velkou plochu, pravidelně ho protřepávejte.



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

GALVAPRO

N-tek, s.r.o., 
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku:

Název:
Životnost:               
Rizikové info:          

Balení:
Konzistence:         

MSDS:

Nelepivost: 

Rozpustnost ve vodě:
VOC:

Aplikační teplota:
Pryskyřičný základ:
Nebezpečná složka:

Specifická hmotnost:

Kód celního sazebníku:

34547

Galvapro

24 měsíců
zdraví škodlivý, extrémně hořlavý
sprej – 400 ml

aerosol

ano

po 4 – 5 minutách
nerozpustná
710 g/l

+ 5ºC > + 35ºC
upravený alkyd/fosfátový zinek
xylen (směs isomerů)

1,13 g/ml

3208 20 10


