
 

ANTIROMBO a pennello 
Ecsettel felhordható bitumenes alvázvédő  
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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. 
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Termékleírás 
Bitumen-oxid és közömbös réteges töltőanyag alapú védőbevonat. 
 
Felhasználási terület 
Hangtompító az ipari karosszéria területén a kerékház belső részére, az ipari gépek lapjára, gépkocsi 
kocsiszekrényre, tartályokra, tárolókra, fémzávárra stb.  
Használható a földbe kerülő ciszternára, tartályra és csövezetre is. 
 
Műszaki jellemzők 
Szín : fekete 
Kötőanyag tulajdonság : bitumenes 
Száraz filmréteg : matt, enyhén rücskös 
Szárazanyag-maradék súlyban : 79% ( ± 1)  
Fajsúly : 1.51 kg/l ( ± 0.02) 
Viszkozitás : 42000 ( ± 5000) mPa.s Brookfield RVT rpm 10 s 6  
Kiadósság : 3 ÷ 4 m²/l a felhordott vastagság szerint   
Tárolási stabilitás : 12 hónap hibátlan edényzetben 
Megj.: 20°C-on mért adatok 
 
Felhordási mód 
Felületelőkészítés : A felület száraz, tiszta, pormentes és egy kissé érdesre 
   csiszolt legyen. 
  A termék csupasz vagy primerrel bevont lemezre közvetlenü 
   felvihető.  
Felhordási mód : Panelszerűen vagy zajtompító pisztollyal 3 ÷ 4 atm nyomás 
   mellett kb. 20 cm távolságban. A felületi hullámzás mértékét 
   lehet változtatni a szórólevegő nyomásának a 
    szabályozásával, vagy a különböző nagyságú fúvókák 
   alkalmazásával, mint az IMPA Dispray pisztolyon. 
Hígítás : 1605. kódsz. DILUENTE NITRO-val, amennyiben laposabb 
   réteget kívánunk elérni. 
Száradási idő levegőn (20°C-on) : pormentes : 1 óra 
  teljes száradás           : 24 óra 
Átfesthetőség : nem festhető át 
 
MEGJEGYZÉS: A környezet magas páratartalma és a túlzott vastagság jelentősen megnövelheti a 
filmréteg kikeményedési idejét.  
 
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!  


