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Termékleírás
A BOX-OIL egy korróziógátló üregvédő a gépkocsi szekrényrészeire és általában a homorú, üreges
részekre.
Félig áttetsző, sűrű, tixotropikus folyadék, a résekbe való nagyon jó behatolási képesség jellemzi.
Ugyanakkor kiválóan tapad, valamint a függőleges felületeken nem folyik le. Ezeknek a homorú, üreges
részeknek a belső nyers lemezfelületetét védi, a víz vagy a nedvesség beszivárgása által okozott
rozsdásodást megakadályozza.

Felhasználási terület
A karosszéria területén az üregek, a homorú vagy láthatatlan részek, a gépkocsiváz nehezen
hozzáférhető részeinek védelmére.

Műszaki jellemzők
Szín
Kötőanyag tulajdonsága
Száraz filmréteg
Szárazanyag-maradék súlyban
Fajsúly
Viszkozitás
Elméleti fedés
Tárolási stabilitás
Megj.: 20 °C-on mért adatok.

: áttetsző, fekete
: gumiabroncs és alkibenzol
: félmatt, enyhén viaszos, soha nem kemény
: áttetsző: 39% ( ± 1); fekete: 24% ( ± 1)
: áttetsző: 0,98 kg/l ( ± 0,02); fekete: 0,89 kg/l ( ± 0,02)
: áttetsző: 13" ( ± 3") Coppa ISO-DIN 6
fekete: 7" ( ± 3") Coppa ISO-DIN 6
: 5 m²/l 200 μm vastagság esetén nedvesen
: 24 hónap ép csomagolásban

Felhordási mód
Felületelőkészítés

: Általában a homorú, üreges részek nehezen hozzáférhetőek és
kezelésük nehézkes. De vigyázni kell arra, hogy a homorú, belső
felületen ne legyen víz.

Felhordási eljárás

: - szórással, hajlékonyműanyag-csövű speciális, vagy normál
ejtőtartályos adagolós 1,5 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvókájú pisztollyal
3 ÷ 4 atm nyomás mellett.
- ecsettel

Hígítás

: nem hígítható

Javasolt rétegvastagság

: 100 ÷ 200 μm nedvesen

Száradási idő levegőn (20ºC)

: Pormentes néhány óra alatt, de soha nem keményedik ki teljesen és
hosszú idő elteltével is körömmel megkarcolható.

Átfesthetőség

: Néhány óra elteltével valamennyi festéklakkal átvonható.

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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MEGJEGYZÉS: 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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