
Technische Fiche 
Updated: 02/08/13 

 

Peintures  ROBIN S.A. 
31 rue de la Gare // L-8705 Useldange 
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58 
peintures@robin.lu // www.robin.lu 

 
7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange 

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880 
peintures.standox@robin.lu // www.robin.lu 

 

    
 
 

 
GALVALINE  - ACRYLAAT EMAIL 

           
        
 
SAMENSTELLING:  
Verf op basis van speciale synthetisch hars. 
 
EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN:  
Verf speciaal ontwikkeld om gebruikt te worden voor sportvloeren. 
Galvaline kan ook gebruikt worden op galvanisatie, PVC maar ook op beton, asfalt en bitumen.  (voor het trekken van 
lijnen). 
Zijdeglans van uitzicht; zeer snelle droging. 
Uitzicht:      Tixotroop 
Densiteit:      bij 20°C.: 1,22 
Droogtijd bij 20°C:     15 min voor een laagdikte van 300 µm. 
Kan lichtjes vergelen op bitumen en asfalt. 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
Klaar voor gebruik. Het product kan met thinner synthétique X verdund worden. De te behandelen oppervlakten moeten 
zuiver zijn. GALVALINE kan verspoten worden, gerold of gekwast. In geval van toepassing op asfalt of bitumen raden we 
aan om te verdunnen met thinner synthétique T (zal de ondergrond minder gemakkelijk aantasten). 
Het is niet aangeraden om GALVALINE toe te passen bij regenweer of indien de temperaturen lager liggen dan 12°C of 
wanneer de relatieve vochtigheid hoger is dan 65%. 
 
VERDUNNING EN REINIGING: 
Thinner synthétique X. 
 
RENDEMENT:        6 m² / Li 
 
KLEUREN:      zwart: L-6102 
      Geel:   L-5780 
      Rood:  L-6170 
      Groen: L-5778 
      Wit: L-6154 
VERPAKKINGEN: 750 en 2,5Li 
 
 
VOC WAARDEN: Maximale EU-waarde voor dit product (Cat. IIA/i): 600gr (2007) en 500gr (2010). 
GALVALINE bevat maximaal een VOC gehalte van 500 gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPMERKINGEN: Alle waarborgen op deze verf vervallen indien ze getint worden met andere mengpasta’s dan deze die 
door Robin verkocht worden. 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste 
editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste 
omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 


