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OMSCHRIJVING 

Cold Galvanizer is een kwalitatief hoogwaardige, snel drogende galvaniseer coating voor het 
optisch herstellen en beschermen van verzinkt, gegalvaniseerd en onbehandeld staal. Het 
product is samengesteld uit gemicroniseerde zinkpoeder dispersie in speciale harsen.  
 
Cold Galvanizer is door zijn hoog zink gehalte perfect doorlasbaar. Daarnaast is het product 
zeer kleurecht en zal daardoor geschikt zijn voor gebruik in de meest voorkomende situaties. 

ARTIKELNUMMER    800542 (Alu-Zilver)     
VERPAKKING      Aerosol 500 ML  
VERPAKKINGSEENHEID   Per doos (12 Stuks)   

PRODUCT INFORMATIE 
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 Werkt als een koude verzinking 
 Zeer kleurecht resultaat 
 Sneldrogende, gladde, harde en poriënvrije 

beschermlaag 
 Goede vul en dek kracht  
 Uitstekende corrosie- en roestwering  
 Bestand tegen benzine, chemicaliën en 

weersinvloeden  
 Goed puntlasbaar zonder schadelijke dampen 
 Uitstekende hechting 
 Bestand tegen temperaturen tot 300°C. 

 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 BASIS         Zinkpoeder dispersie en speciale harsen  
DICHTHEID    780 kg/m³ 
CONSISTENTIE      Vloeibaar 
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID   -30°C tot +90°C 
VERWERKINGSTEMPERATUUR +10°C tot +25°C 
STOFDRAAG    120 seconden (afhankelijk van laagdikte) 
 

APPLICATIE 
De ondergrond schoon, droog en vetvrij maken met de UniSolve Spray. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten 
goed schudden. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 20 centimeter. Aanbrengen in één of twee 
vloeiende, dekkende lagen. Elke laag telkens 5 minuten laten uitdampen. Voor het aanbrengen van de 
volgende laag, de spuitbus opnieuw schudden. Na gebruik de bus omkeren en het ventiel schoonspuiten. 
De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte 
laagdikte. 
 
REINIGING MATERIALEN 
UniSolve Spray of Parts Cleaner. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +5°C en +25°C. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 


