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Γυαλιστικό μεταλλικής βαφής
Περιγραφή
Προστατεύει, φροντίζει και σφραγίζει μεταλλικά χρώματα από περιβαλλοντικές επιδράσεις. Για εκτυφλωτική λάμψη. Με προστασία μεγάλης διάρκειας από τις
καιρικές συνθήκες. Δρα για μεγάλο χρονικό διάστημα
απωθητικά στη βροχή και στους ρύπους και αυξάνει την
αντοχή της βαφής στις επιβλαβείς περιβαλλοντικές
επιδράσεις. Μικροσκοπικά σωματίδια κεριού εισχωρούν ακόμη και στις πολύ λεπτές γρατσουνιές, τις γεμίζουν και αφήνουν μια τέλεια επιφάνεια βαφής. Κατάλληλο για μηχανές στίλβωσης.

ιδιότητες
- εκτυφλωτική λάμψη
- πανεύκολο γυάλισμα
- προστατεύει από διαβρωτικές περιβαλλοντικές
επιδράσεις
- εξαιρετική προστασία μεγάλης διάρκειας
- κατάλληλο για μηχανική στίλβωση

σίες ή σε ζεστές επιφάνειες βαφής. Η τακτική χρήση
χαρίζει τέλεια φροντίδα στη βαφή.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα / όψη

grün / green

σχήμα

flüssig / liquid

οσμή

charakteristisch /
characteristic

βάση

Wachse, Polymere,
Mikro-Polierpigmente /
waxes/ polymers/ micropolishing pigments

τιμή pH

6,83

πυκνότητα

0,98 g/cm³

σημείο ανάφλεξης

> 65 °C

Ιξώδες στους 40 °C

> 7 mm²/s

Πεδίο χρήσης
Ειδικό για μεταλλικά χρώματα, από καινούργια έως ματ.
Τα ελαφρώς πολυκαιρισμένα και θαμπά χρώματα επανακτούν εύκολα ξανά την αρχική γυαλάδα. Κατάλληλο
για μηχανική στίλβωση.

Εφαρμογή
Πρέπει προηγουμένως να έχετε καθαρίσει και στεγνώσει σχολαστικά τις επιφάνειες. Ανακινήστε το γυαλιστικό μεταλλικής βαφής καλά πριν από τη χρήση, στη συνέχεια ρίξτε το σε μαλακό πανί, πανί γυαλίσματος ή
σφουγγάρι και πιέζοντας ελαφρά εφαρμόστε με κυκλικές κινήσεις ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα. Εφαρμόζετε μόνο τμηματικά. Αφήστε το γυαλιστικό μεταλλικής βαφής να στεγνώσει λίγο μέχρι να σχηματιστεί μια
ματ στρώση - αφαιρέστε το με καθαρό και στεγνό πανί
και γυαλίστε το. Μην εφαρμόζετε σε υψηλές θερμοκραLIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

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

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
0800/8323230
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

