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Υλικό συντήρησης κοιλοτήτων ανοιχτό καφέ
Περιγραφή
Το ανοιχτό καφέ υλικό συντήρησης κοιλοτήτων είναι
ένα αντιδιαβρωτικό που περιέχει διαλύτες για τη συντήρηση κοιλοτήτων. Είναι διαθέσιμο ως λεπτό, ελαφρώς θιξοτροπικό σπρέι καλού διασκορπισμού, που με
το σωληνάκι που είναι αναρτημένο στο καπάκι φτάνει
ακόμη και σε στενά κενά ανάμεσα σε λαμαρίνες. Το
ανοιχτό καφέ υλικό συντήρησης κοιλοτήτων εισχωρεί
κάτω από την υγρασία και την εκτοπίζει. Το προϊόν περιέχει ένα μεγάλο ποσοστό ανασταλτικών παραγόντων
σκουριάς. Το ανοιχτό καφέ υλικό συντήρησης κοιλοτήτων διασκορπίζεται κατά τον ψεκασμό πολύ λεπτά,
διαθέτει εξαιρετική διεισδυτικότητα, εισχωρεί καλά
στους ενδιάμεσους χώρους (π.χ. ραφές συγκόλλησης)
και παρόλα αυτά δεν τρέχει έντονα από τα σημεία συγκόλλησης. Αφού στεγνώσει, σχηματίζεται ένα πολύ
κολλώδες, μαλακό και υδροαπωθητικό ανοιχτό καφέ
φιλμ, που είναι σχεδόν αόρατο.

ιδιότητες
- καλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- μειώνει τη διάβρωση λόγω τριβής
- εισχωρεί κάτω από την υγρασία και την εκτοπίζει
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική διεισδυτικότητα
- σύντομος χρόνος σταξίματος

τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση

Wachs / wax

Χρώμα / όψη

braun / brown

σημείο ανάφλεξης

<0 °C
Wirkstoff

οσμή

charakteristisch /
characteristic

χρόνος σχηματισμού
φλούδας στους 20°C/65%
σχετική υγρασία

ca. 90 min

πλήρες στέγνωμα

ca. 180 min

κατανάλωση πάχους στρώ- ca. 9 m²/l
σης σε 100 µm υγρό
Verbrauch Schichtdicke
bei 200 µm nass

Χρησιμεύει στο συνεργείο κυρίως για τον εσωτερικό
ψεκασμό κοιλοτήτων, όπως διαμήκων δοκών, θυρών
κτλ., για συμπλήρωση της υφιστάμενης συντήρησης
κοιλοτήτων σε καινούργια οχήματα και για εκ των
υστέρων εφαρμογή συντηρητικού κοιλοτήτων μετά από
μια επισκευή από ατύχημα. Με την υπάρχουσα κεφαλή
ψεκασμού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντιδιαβρωτικό και για την προστασία επιφανειών, π.χ. στο δάπεδο,
γεγονός που παρέχει μια μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία και μια ανανεωμένη εμφάνιση "σαν καινούργιο".

Εφαρμογή
Εάν υπάρχει σκουριά στις επιφάνειες πρέπει προηγουμένως να την απομακρύνετε. Για χρήση σε δυσπρόσιτες επιφάνειες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κεφαλή
ψεκασμού με προέκταση. Το υλικό θα πρέπει κατά την
επεξεργασία να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου.
Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν από τη χρήση!
Εάν η μπίλια είναι ελεύθερη, συνεχίστε την ανακίνηση
ακόμη περ. 1 λεπτό.

υπόδειξη
Κρατήστε το δοχείο κατακόρυφα κατά τον ψεκασμό
και ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα από μια απόσταση
περ. 20 – 30 cm. Μετά τη χρήση θα πρέπει να
αδειάζετε τη βαλβίδα του δοχείου ψεκάζοντας με το
δοχείο ανάποδα, μέχρι να εξέρχεται πλέον μόνο προωθητικό αέριο!

Διαθέσιμες συσκευασίες
500 ml δοχείο σπρέι

6107
D-GB-F-I-E-NL-P

± 0,2 l/m²

αντοχή σε διάβρωση δοκι- >480 h
μή ψεκασμού αλμυρού νερού
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

24 Μήνες

προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης

+10 - +30 °C

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Πεδίο χρήσης

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

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

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

