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GALVATEX
SISTEMA DIRECTO SOBRE GALVANIZADO E METAIS NÃO FERROSOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO______________________________________________________
É o resultado da reação de copolimeros sintéticos possuindo o grupo hidroxilo livre e um
agente endurecedor de natureza alifática, que proporciona uma pelicula brilhante e dura com
excelente resistência ao exterior e a produtos químicos agressivos. É um produto de aplicação
industrial com notável diferença em relação a sistemas sintéticos monocomponentes em
relação á duração e retenção de cor e brilho.
CARACTERÍSTICAS GERAIS_______________________________________________________
• Resistente a intempéries e a abrasão;
• Boa retenção de cor e brilho;
• Excecional fixação direto sobre galvanizado;
• Excelente poder de cobertura;
USO RECOMENDADO___________________________________________________________
Esmalte de poliuretano de excelente qualidade, especialmente concebido para conseguir uma
excecional aderência direta sobre os metais não ferrosos sem necessidade de aplicar
primários de fosfatar tipo wash primer.
DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO
GENÉRICOS
•
•
•
•

Aspeto: Brilhante, acetinado, mate
Cor: Branco, cores Ral y NCS.
Sólidos/volume: 47 ± 2%
Espessura recomendada: 35-40
micrómetros em seco
•
Rendimento teórico: 12-13 m2/L
•
Método de aplicação: pincel, rolo,
Aerográfica, airless.
Tempos de secagem (≥75% HR)
Temp. º C TOQUE
TOTAL
10
2h
6h
20
1h
3h
35
30 minutos 1.5 horas
•
•
•
•
•

Cura completa: 3 dias a 20°
Relação da mistura:
Peso 4 partes CA: 1 parte CB
Tempo de vida da mistura: 10-12
horas a 20°C
Diluente recomendado: Diluente
poliuretano.
RESISTÊNCIA Á TEMPERATURA:

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais
deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o
gosto em lhe ceder informações adicionais.
Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA
reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.
Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.

Temperaturas máxima de serviço
em seco: 120°C com picos até
140°C.
DENSIDADE
Componente A: 1,29-1,37 Kg/L
Componente B: 1,29-1,37 Kg/L
Mistura: 1,20-1,25 Kg/L
PONTO DE INFLAMAÇÃO~
Componente A: 53°C
Componente B: 26°C
REPINTURA:
As condições de medição do
Mínimo Máximo
12
ilimitado parâmetros são levadas a cabo
a uma temperatura de 20 ºC

Estabilidade na embalagem – pelo menos 12
meses, em local frio e seco entre 5 e 30°C
Regulamentos
COV’s: 456 g/L
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GALVATEX
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Superfícies novas:
Devem-se encontrara isentas de gordura e pó, pelo que aconselha-se fazer uma correta limpeza
com diluente desengordurante, água amoniacal, ou qualquer outro método adequado.
De seguida aplica-se uma primeira demão de GALVATEX diluído entre um 10 e um 15% com
diluente poliuretano, a que seguirá uma ou duas demão diluídas um 2-5%.
Superfícies velhas: Eliminar os restos de pinturas mal aderidas com especial atenção á limpeza
devido as características deste produto é recomendado aplicar-se diretamente sobre superfícies
metálicas não ferrosas. Em continuação se procede como em superfícies novas.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA__________________________________________
•
•
•
•

As embalagens incluem as correspondentes etiquetas de segurança.
Deve evitar a inalação dos vapores dos diluentes, bem como o contacto da pintura com a pele
e os olhos.
Se a aplicação ocorrer em espaços fechados, deve garantir ventilação forçada.
O produto dispõe de ficha técnica de segurança.

OBSERVAÇÕES
•

•
•
•
•

Este produto é muito sensível á humidade, pelo que é conveniente eleger ambientes secos para
a sua aplicação. O substrato deve estar seco. A embalagem que contém o catalisador deve ser
fechada hermeticamente, pois o produto deteriora-se em contato continuado com o ar.
A temperatura da superfície deverá estar sempre, no mínimo, 3ºC acima do ponto de orvalho.
Ao efectuar cálculos de rendimentos práticos, deve considerar as perdas provocadas pela
irregularidade da superfície e sistemas de aplicação.
A limpeza dos utensílios deverá ser levada a cabo sem demora, já que seca rapidamente, devendo
utilizar diluente à base de borracha clorada ou outro de eficácia semelhante.
Se a for aerográfica deverá utilizar máscara de proteção.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO_______________________________________________
DILUENTE RECOMENDADO

RELAÇÃO MISTURA

POT LIFE

ESPESSURA RECOMENDADA

Diluente Poliuretano

4:1 (p/p)

10-12
horas

35-40 μm em seco

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais
deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o
gosto em lhe ceder informações adicionais.
Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA
reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.
Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.

