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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. 
  

IMPA Spa  -  Via Crevada 9/E  -  31020 San Pietro di Feletto (TV)  Italy  -  tel. +39 0438 4548  -  fax 0438 454915  -  www.impa.it  -  info@impa.it 

  
Page  1 / 1 

 
 

Termékleírás 
Hangszigetelő karosszéria védőbevonat, zajtompító és kavicsfogó hatással.  Jó mechanikai és vegyi 
ellenállás jellemzi. 
Vízzel hígítható akrilgyanta alapú, gyúlékony ill. káros oldószerektől mentes, és nagyon gyenge illatú. 
Száradás után bármilyen, a kereskedelemben található, víz- vagy oldószertartalmú lakkfestékkel 
felülfesthető. 
Jól tapad, és rugalmassága kiváló. 
A hőnek egészen 100 °C-ig hosszú távon is ellenáll.  
 
Felhasználási terület 
Karosszéria alvázra, kerékházra, az ajtók alsó részére, motorházra használható, ha jó zajtompító, 
kavicsfogó és korróziógátló hatást kívánunk elérni. 
Különösen alkalmas zárt helyiségben történő felhasználásra, vagy ott, ahol el akarjuk kerülni az 
oldószerek gőzét. 
 
Műszaki jellemzők 
Szín    : fekete, vasszürke 
Kötőanyag tulajdonsága : sztirol-akril diszperzió 
Száraz filmréteg  : szatinált, rücskösített 
Szárazanyag-maradék súlyban : 67% (± 1) 
Fajsúly    : 1,39 kg/l (± 0,02)  
Viszkozitás   : 13000 (± 1000) mPaS Brookfield RVT rpm 10 s 4 
Elméleti fedés   : kb. 3 m²/liter  100-150 mikronos vastagság esetén 
Tárolási stabilitás : 1 év hibátlan edényzetben 
Megj.: 20°C-on mért adatok 
 
Felhasználási mód 
Felület előkészítése  : a felület tiszta, pormentes, teljesen zsírmentes legyen és lehetőleg  

  érdesre kell csiszolni. 
Felhordás   : zajtompító pisztollyal 3-4 at nyomás mellett, kb. 20 cm  
      távolságból. 
Hígítás    : vízzel, csak abban az esetben, ha nagyon lapos bevonatra van 

  szükségünk, vagy könnyebben akarjuk szórni. 
Száradási idő levegőn   : a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a 

  bevonatvastágságtól függ.  
  100 ÷150 mikronos rétegvastagság esetén, 20 C°-on és  

      60 ÷ 70 %-os relatív páratartalom mellett:   
  pormentes  kb. 1 óra 

      ragadásmentes kb. 3 óra 
      teljes száradás kb. 24 óra  
Felülfestés   : száradás után bármilyen termékkel. 
 

MEGJEGYZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT JÓL FELRÁZANDÓ! 
FAGYRA ÉRZÉKENY! 

 


