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Περιγραφή
Το προστατευτικό δαπέδου πίσσας είναι ένα
θιξοτροπικό μίγμα από πίσσα, συνθετικές ρητίνες,
διαλύτες και ειδικούς ανασταλτικούς παράγοντες. Μετά
την εξάτμιση, απομένει ένα συνεκτικό ελαστικό στρώμα,
που προστατεύει από καιρικές συνθήκες και από τη
διάβρωση από το αλάτι. Το προστατευτικό δαπέδου
διαθέτει καλά αντιδιαβρωτικά χαρακτηριστικά. Το
προϊόν είναι θιξοτροπικό και επομένως εφαρμόζεται
χωρίς να στάζει. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την
εφαρμογή στρώσεων μεγαλύτερου πάχους σε ένα στάδιο
εργασίας.

Ιδιότητες

- μεγάλη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής
- για προστασία της κάτω πλευράς του οχήματος
- για κάλυψη χρώματος στον θόλο των τροχών μετά
από επισκευές από ατύχημα
- εξαιρετική ευστάθεια
- προστατευτικό από πέτρες

Τεχνικά χαρακτηριστικά
πλήρες στέγνωμα

ca. 3,5 h

ποσοστό στερεών

ca. 65 %

κινδυνεύει από παγετό

-10 °C

θερμοκρασία επεξεργασίας

15 - 25 °C

πάχος υγρής επίστρωσης

600 µm

προτεινόμενη θερμοκρασία
αποθήκευσης

-20 °C

Ιξώδες στους 20 °C

ca. 40 mPas

απόδοση

1,67 m²/l

βάση

Bitumen, solvent

αντοχή σε θερμοκρασία

-105 °C

Μορφή

liquid

Χρώμα / όψη

black

Οσμή

characteristic

Σημείο ανάφλεξης

6 °C
DIN 53213

αντοχή σε διάβρωση δοκιμή
ψεκασμού αλμυρού νερού

bis 1.000 h

σημείο βρασμού

106-140 °C

Πυκνότητα

ca. 1,090 g/ml
DIN 51757

ικανότητα αποθήκευσης

24 Monate

Πεδίο χρήσης
Το προστατευτικό δαπέδου μαύρης πίσσας είναι
κατάλληλο για την επίστρωση άβαφων ή βαμμένων
επιφανειών σε δάπεδα οχημάτων καθώς και σε θόλους
τροχών για τη βελτίωση ή συμπλήρωση υφιστάμενων
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επιστρώσεων.

Υπόδειξη
Μην ψεκάζετε σε κινούμενα εξαρτήματα και
εξαρτήματα που επιβαρύνονται από υψηλές
θερμοκρασίες, όπως αρθρώσεις, κινητήρες,
κιβώτια, άξονες καρντάν, εξατμίσεις, καταλύτες
και συστήματα πέδησης!
Ένα βουλωμένο πιστόλι μπορεί να προκαλέσει σκάσιμο
του δοχείου!
Πρέπει να προσέχετε τις οδηγίες χρήσης του πιστολιού!
Καθαρίστε το πιστόλι μετά τη χρήση με καθαριστικό και
αραιωτικό αρ. είδ. 6130!
Δεν βάφεται!

Εφαρμογή
Πρέπει προηγουμένως να έχετε καθαρίσει σχολαστικά
τις επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμόσετε
προστατευτικό δαπέδου. Πρέπει να αφαιρείτε τη
σκουριά. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς
κεριά, ρύπους και γράσα και ως επί το πλείστον χωρίς
σκόνη.
Το προστατευτικό από πέτρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με το πιστόλι ψεκασμού UBS, αρ. είδ. 6219 καθώς και
με το πιστόλι δοχείου πίεσης, αρ. είδ. 6220 με πίεση
λειτουργίας 2 - -8 bar ανάλογα με την επιθυμητή εικόνα
ψεκασμού.
Ανακινήστε το περιεχόμενο του δοχείου καλά πριν από
τη χρήση.
Μην αφήνετε ανοιχτά τα δοχεία που έχετε ανοίξει, διότι
σχηματίζεται μια στρώση στην επιφάνεια του υλικού.
Το υλικό επίστρωσης μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθετες
επιφάνειες σε ένα στάδιο εργασίας σε πάχος υγρής
στρώσης έως και 1,5 mm. Για την αποφυγή σκιών από
τον ψεκασμό, είναι σκόπιμο να ψεκάζετε σταυρωτά.
Ανάλογα με το πάχος της στρώσης και τις καιρικές
συνθήκες, το όχημα είναι ξανά έτοιμο για χρήση μετά
από περ.
2 ώρες. Το πλήρες στέγνωμα διαρκεί 12-24 ώρες.

Διαθέσιμες συσκευασίες
1 l δοχείο μεταλλικό 6112
D-GB-I-NL-P

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com
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Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.
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