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1. Γενική περιγραφή 

Aλουµίνιο, αντιδιαβρωτικά 
πρόσθετα, ανθεκτική ρητίνη 
παρέχουν βέλτιστη 
προστασία από τη διάβρωση. 
Tο Galva Brite εξαιρετικό 
για το ρετουσάρισµα 
καταστρεµµένου 
γαλβανισµού.  

   
 

2. Χαρακτηριστικά 

•  Άριστο ρετουσάρισµα για γαλβανισµένες επιφάνειες. 
•  Αντιδιαβρωτική προστασία µεγάλης διάρκειας. 
•  ∆εν περιέχει καθόλου µόλυβδο και χρωµικό. 
•  ∆εν περιέχει χλωριούχους διαλύτες. 
•  Μοναδικός συνδυασµός ευκαµψίας και σκληρότητας που παρέχουν άριστη πρόσφυση στη µεταλλική 
επιφάνεια.  
 

3.Εφαρµογές 
•  Μηχανικά µέρη. 
•  Εξοπλισµός χειρισµού. 
•  Αλυσίδες. 
•  Σιδηροδροµικός εξοπλισµός. 
•  Γεωργικός εξοπλισµός. 
•  Υπαίθρια αντιδιαβρωτική προστασία µεγάλης διάρκειας. 
•  Αντιδιαβρωτική προστασία για όλα τα σιδηρούχα υλικά. 
•  Ρετουσάρετε τον γαλβανισµένο εξοπλισµό µετά την επισκευή. 
•  Ρετουσάρετε τα εξαρτήµατα µετά από θερµή επιψευδαργύρωση.  
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4. Οδηγίες 
•  Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 
•  Ανακινήστε µέχρις ότου η σφαίρα του αναδευτήρα να κινείται ελεύθερα µέσα στο κάνιστρο. 
•  Εφαρµόστε σε καθαρή, στεγνή επιφάνεια. 
•  Εφαρµόστε ένα λεπτό οµοιόµορφο στρώµα. 
•  Τα βέλτιστα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µε 2 λεπτότερα στρώµατα παρά µε 1 χοντρό στρώµα. Μπορείτε να 
εφαρµόσετε επιπλέον στρώµατα µετά από 15 - 20 λεπτά. 
•  Μη χρησιµοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισµό. 
•  Μη χρησιµοποιείτε σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισµό. 
•  Καθαρίστε τη βαλβίδα αερολύµατος στρέφοντας το κάνιστρο πάνω-κάτω και ψεκάζοντας µέχρι να βγαίνει 
µόνο προωθητικό. 
•  Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδοµένων ασφαλείας (MSDS) σύµφωνα µε τον 
κανονισµό της ΕΚ υπ.αριθµ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.  
 

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό) 
Appearance Υγρό  
Color γκρίζο  
Odour διαλύτης  
Density 0.969 g/cm3 (@ 20°C)  
Flash Point < 0 °C  
Drying time active product 240 min  
Typical coat weight 30 - 40 µ  
Flexibility of dry coating OK 6 mm mandrel  
Adhesion on steel dry coating 0/1 GT  
salt spray resistance active product 100 h  
Operating temperature active product -30 till +200 °C   
 

6. Συσκευασία 

Αεροζόλ 12x400 ML 
 12x500 ML  
 

  
Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εµπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιµές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας 
εξοπλισµών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούµε τα προϊόντα µας να 
δοκιµάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται µε καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε 
σιωπηρή. Το παρόν ∆ελτίο Τεχνικών ∆εδοµένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδοµένη στιγµή για λόγους νοµοθεσίας, 
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διαθεσιµότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εµπειριών. Η πιο πρόσφατη και η µόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος ∆ελτίου 
Τεχνικών ∆εδοµένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή µπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα µας: www.crcind.com Σας 
συνιστούµε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να µπορείτε να παραλαµβάνετε αυτόµατα τυχόν 
µελλοντικές ενηµερωµένες εκδόσεις. 
Έκδοση  CRC_GREEN-GALVA_BRITE-20090626  

Ηµεροµηνία 26/06/2009   
 
 


