
Galvapro
Speciaal ontwikkeld om panelen te beschermen en te primeren voorafgaand aan het overspuiten
Galvapro is een sneldrogende lasbare galvaniseerprimer met uitstekende laagdekking en afwerking

Art.nr. Product S/C Verpakking

34547 Galvapro GVK 400 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Uitstekende hechting op metalen oppervlakken – product 
zakt niet uit

• Snelle droogtijd – kan binnen 30 minuten overspoten 
worden

• Gladde afwerking – maakt het overspuiten gemakkelijk
• Compatibel met alle standaard laksystemen – geen 

comebacks
• Goede geleidbaarheid – ideaal voor punt- en 

electrodelasmethodes
• Houdbaarheid van 24 maanden – lange houdbaarheid

Toepassing

Galvapro is een koude galvaniseerprimer in spuitbus, ontwikkeld om een beschermende gegalvaniseerde
coating aan te brengen op plaatwerk en panelen in metaal.
Het wordt gebruikt in schadeherstelbedrijven voor het uitvoeren reparaties aan gegalvaniseerde plaatwerk
waarbij de OEM-coating is beschadigd als gevolg van ongevalschade of herstellingswerkzaamheden. Het is ook
geschikt als puntlasbare primer door zijn eersteklas geleidbaarheid van elektrische stroom.
Galvapro is een slijtvaste beschermende coating die een uitstekende basis biedt voor de meeste soorten lak en
kan in 30 minuten overspoten worden.

Instructies

1. De te behandelen oppervlakken dienen met Acrysol of Speedy 500 gereinigd te worden.
2. Schud de spuitbus grondig vóór gebruik gedurende ongeveer 1 minuut tot de schudkogel vrij kan bewegen.
3. Spuit een dunne laag Galvapro op een afstand van 25 tot 30 cm. Laat drogen. Herhaal indien vereist.
4. Na gebruik, houd de spuitbus omgekeerd en reinig de nozzle door 1 of 2 maal te spuiten.

NB: Wanneer er grotere oppervlakken geprimerd moeten worden, zal de spuitbus regelmatig tijden het primeren 
geschud moeten worden.



Technische gegevens

Basis: Xylene

Consistentie: Gematigde vloeibare viscositeit

Kleur: Licht grijs

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3208 2010

VOS: 763 g/l

Soortelijk gewicht: 0,00113 g/ml

Droogtijd: 30 minuten

Nat op nat: Nee

Toepassingsafstand: 20-25 cm

Toepassingstemperatuur: 10oC tot 25oC
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.
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