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Ecsetes zajtompító és hangszigetelő védőbevonat
11/05/06

LRD/nz

Termékleírás
Alkidgyanta alapanyagú zajtompító karosszériavédő kavicsfelverődés ellen. Felhordása ecsettel történik
az autónak azokra a részeire, amelyeket a korrózió és a kerék által okozott kavicsfelverődésekből eredő
ütődésektől védeni kell. Mindez jó zajtompító hatással párosul.
Gyors száradás, jó tapadás, jó védő és hagszigetelő képesség jellemzi, ütődésnek, kopásnak, ásványi
olajaknak jól ellenáll.
Száradás után bármilyen típusú fedőlakkal átvonható.

Felhasználási terület
A karosszéria területén alvázvédő, kerékház-védő. Alkalmas az ajtók alsó részére, a motorházban, a
csomagtartóban történő felhasználásra. Az iparban hang- és hőszigetelőként használható
fémlemezeken. (Ajtók, rekeszfalak, válaszfalak, motorháztetők, különböző lemezelt anyagok stb.)

Műszaki jellemzők
Szín
Kötőanyag tulajdonsága
Száraz filmréteg
Szárazanyag-maradék súlyban
Fajsúly
Viszkozitás
Kiadósság
Tárolási stabilitás
Megj.: 20°C-on mért adatok.
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fekete
alkidgyanták
selyemfényű, az ecsetcsíkok nyomával
78% ( ± 0,5)
1.56 kg/l ( ± 0.02)
50000 ÷ 60000 mPas Brookfield RVT rpm 10 s 6
3 ÷ 4 m²/kg 200 ÷ 300 µm vastagságnál
12 hónap eredeti zárt csomagolásban

Felületelőkészítés

:

Felhordási eljárás
Hígítás

:
:

Száradási idő levegőn (20°C-on)

:

Átfesthetőség

:

A felület száraz, tiszta és pormentes, valamint kissé érdesre
csiszolt legyen.
ecsettel
használatra kész, vagy ha vékonyabb rétegre van
szükségünk akkor a 1605. cikksz. DILUENTE NITRO-val,
pormentes
: kb. 30 perc
teljes száradás
: kb. 24 óra
kb. 30 perc elteltével, bármilyen termékkel

Felhordási mód

MEGJEGYZES: HASZNÁLAT ELŐTT JÓL FELRÁZANDÓ !
Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki
ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket
végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További
műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges
felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a
gyártó nem felelős.
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