BODY CAR EXTRA

1508.

Tixotróp zajtompító alvázvédő
04/10/04 LRB/nz
Termékleírás
Zajtompító karosszéria védőréteg, kavicsfelverődés ellen. Gumiabroncs és alkidgyanta alapanyagú.
Felhordása szórással történik minden olyan részre, amelyet védeni kell a korrózió és a kavicsfelverődés
ellen. Mindez jó zajtompító hatással párosul.
Gyorsan szárad, kiválóan tapad a lemezre, kiemelkedő védő és hagszigetelő képesség jellemzi.
Erősen tixotróp, ami jó szórófolyékonyságot biztosít anélkül, hogy lefolyna a függőleges oldalakon.
Száradás után bármilyen típusú lakkal vagy festékkel átvonható.
Flexibilitása száradás után sokáig jó marad. Ütődéssel, kopással, a benzinnel és ásványi olajakkal
szemben ellenálló.
Jól bírja a magas hőmérsékletet, nem lágyul, és nem módosul 100 C°-ig.
Széles színskálában áll rendelkezésre.
Felhasználási terület
A karosszéria területén alvázakra, kerékházra, az ajtók alsó részére, a motorházakra zajtompítóként,
kavicsfelverődés és korrózió ellen használható. Az ipari felhasználásban hang- és hőszigetelő a
fémlemezből készült részeken. (Ajtók, válaszfalak, rekeszek, motorháztetők stb.)
Műszaki jellemzők
Szín
: ld. katalógus
Kötőanyag tulajdonsága
: alkid-gumiabroncs gyanták
Száraz filmréteg
: selyemfényű, narancshéj-szerűen rücskösített
Szárazanyag-maradék súlyban : 54 % ( ± 1)
Fajsúly
: 1,18 kg/l ( ± 0,02)
Viszkozitás
: 20000 ÷ 28000 mPas Brooksfield RVT rpm 5 s 5
Kiadósság
: kb. 4 m²/l 100 ÷ 150 μm vastagság esetén
Tárolási stabilitás
: 12 hónap ép csomagolásban
Megj.: 20 °C-on mért adatok.
Felhordási mód
Felületelőkészítés

: A felület száraz, tiszta és pormentes, valamint egy kissé érdesre
csiszolt legyen.

Felhordási eljárás

: Zajtompító pisztollyal 3 ÷ 4 bar nyomás mellett, kb. 20 cm
távolságból.
A felület kisebb vagy nagyobb hullámzása a szórólevegő nyomásának
változtatásával érhető el, vagy a fúvóka lecserélésével, mint a mi
DISPRAY pisztolyunk esetében.

Hígítás

: a 1605. cikksz. DILUENTE NITRO-val, abban az esetben, ha nagyon
vékony rétegre van szükség.

Száradási idő levegőn (20°C)
100 ÷ 150 μm vastagságnál

: pormentes
teljes száradás

: kb. 30 perc
: kb. 24 óra

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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Átfesthető

: kb. 30 perc elteltével bármilyen termékkel.

MEGJEGYZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT A DOBOZ 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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