
 
 

PROFESSIONAL SURFACE FINISHING SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

BRIGHT GALV  
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis 
BRIGHT GALV je prostriedok na ochranu kovov galvanizáciou za studena. Chráni 
pred soľou, vodou, kyselinami a ďalšími chemikáliami. Je vyrobený zo syntetickej 
živice a častíc hliníka a zinku. Používa sa buď ako vrchná ochranná vrstva na 
základnú farbu tvorenú napr. UNI GALVOM, zinkovou ochranou, alebo ako 
samostatná vrstva na opravy plôch galvanizovaných za tepla, alebo ako základná 
farba pre ostatné olejové a syntetické farby. Cez vrstvu BRIGHT GALVU je možné 
bodovo zvárať. 
 
Oblasť použitia 
BRIGHT GALV sa používa na ochranu kovov proti korózii vo všetkých oblastiach 
priemyslu, údržby a opráv. Ďalej na opravy a ochranu poškodených plôch 
galvanizovaných za tepla, ochranu zvarov, ochranu strojov v chemickom priemysle, 
lodného zariadenia, motorových vozidiel, stožiarov elektrického vedenia, 
chladiacich veží, rafinérií ropy, striech, nádrží, poľnohospodárskych strojov, 
potravinárskych strojov atď. 
 
Výhody 

• Maximálna katódová ochrana 
• Cez vrstvu je možné bodovo zvárať 
• Dlhodobá životnosť 
• Môže byť pretretý farbou 

 
Návod k použitiu 

• Povrch očistite odmasťovadlom POWER CLEAN. 
• Pred použitím dôkladne pretrepte. 
• Striekajte zo vzdialenosti 25 cm rovnomerným tlakom. 
• Používajte pri izbovej teplote. 
• Skladujte ležmo. 

 

Fyzikálne vlastnosti  

Skupenstvo pri 20 °C Aerosol 

Typ chemikálie Syntetická živica + Al + Zn 

Vzhľad Strieborný (hliníkový) 

Stupeň lesku Kovový lesk 

Nechytá prach, odolný voči vode Po 30 minútach (pri 20 °C) 

Celkové vytvrdenie Po 24 hodinách 

Pretrenie farbou možné Po 10 až 12 hodinách 

Korózna skúška 240 hod (DIN 50021) 

Mriežková skúška GT0 – GT1 (DIN 53151) 

Teplotná stálosť +250 °C 

Teplota aplikácie +18 až +25 °C 

Výdatnosť 160 ml/m² 

 
Balenie 
BRIGHT GALV je dodávaný ako 500 ml sprej. 
 
Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestností (5 – 25 °C). 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.  
 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. 
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov BRIGHT 
GALV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


