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Zajtompító védőbevonat kavicsfelverődés ellen 
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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 
Alkidgyanta alapanyagú, kavicsfelverődés ellen védő, zajtompító bevonat. Gyorsan szárad, jól tapad és 
hajlékony. 
Ütődésnek, súrlódásnak, ásványi olajaknak és 100º-os hőmérsékletig jól ellenáll. Bármilyen típusú 
fedőlakkal bevonható. 
  

Felhasználási terület 
A karosszéria területén járműalvázak, kerékházak, kocsiajtók alsó része, motorháztetők, csomagtartók 
bevonására alkalmas védőréteg; véd a korrózió és a kerekek által felvert kavicsok ellen. Ipari területen a 
fémlemezes részek hang- és hőszigetelője. (Ajtók, válaszfalak, motorháztetők stb.)  
 

Műszaki jellemzők 
Szín : fekete 
Kötőanyag tulajdonsága : alkidgyanták 
Száraz filmréteg : selyemfényű, narancshéj szerűen rücskösített 
Fajsúly : 0,93 kg/l ( ± 0.01) 
Kiadósság : kb. 0,88 m² patrononként 
Tárolási stabilitás : 12 hónap hibátlan kiszerelésben 
Megj.: 20°C-on mért adatok 
 

Felhordási mód 
Felületelőkészítés : A felület száraz, tiszta, pormentes, valamint kissé érdesre 

csiszolt legyen. 
 
A termék elkészítése : A patront használat előtt 2 percen keresztül jól fel kell rázni. 
 
Felhordási mód : A felülettől 25 - 30 cm távolságban felszórni. 
 
Száradási idő levegőn (20ºC-on) : Pormentes  : kb. 30 perc 
100 ÷ 150 µm vastagságnál  Teljes száradás : kb. 24 óra 
 
Átfesthető : kb. 30 perc múlva bármilyen termékkel. 
 
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 ! 


