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Προστατευτικό κερί δαπέδου ανθρακί/μαύρο
Περιγραφή
Το προστατευτικό κερί δαπέδου είναι ένα υλικό
επίστρωσης με διαλύτες, χωρίς πίσσα ως αντιδιαβρωτικό για επιδιόρθωση και εκ των υστέρων επεξεργασία
όλων των προστατευτικών επιστρώσεων. Τα κεριά και
οι ρητίνες που περιέχει σχηματίζουν μετά το στέγνωμα
ένα κλειστό φιλμ προστασίας με εξαιρετικά χαρακτηριστικά πρόσφυσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Λόγω της καλής πρόσφυσης μπορείτε να εφαρμόσετε το
υλικό με πάχος στρώσης έως περ. 1 mm.

ιδιότητες
- εύκολη επεξεργασία
- στεγνώνει γρήγορα
- αδιάρρηκτο φιλμ με λεπτό πάχος
- για επιδιόρθωση και εκ των υστέρων επεξεργασία
- εξαιρετική ευστάθεια

τεχνικά χαρακτηριστικά
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

30 Μήνες

Πεδίο χρήσης

τεχνικά χαρακτηριστικά

Το προστατευτικό κερί δαπέδου χρησιμοποιείται κυρίως σε δάπεδα οχημάτων, φτερά και θόλους τροχών
μετά από επισκευή, για συντήρηση δαπέδων PVC καθώς και επιδιόρθωση ζημιών στο δάπεδο.

χρόνος στεγνώματος μέχρι 2 h
τη χρήση του οχήματος

Εφαρμογή

πλήρες στέγνωμα

12 h

αντοχή σε διάβρωση δοκι- > 1000 h
μή ψεκασμού αλμυρού νερού
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης

5 - 25 °C

σημείο ανάφλεξης

41 °C

οσμή

chrarakteristisch /
characteristic

θερμοκρασία επεξεργασίας

15 - 25 °C

αντοχή σε θερμοκρασία

-30 bis 90 / -30 to 90 °C

πυκνότητα

0,86 g/cm³
DIN 51757

κινδυνεύει από παγετό

nein / no

βάση

Wachs, Harz / wax, resin

δοκιμή σε υγρό κλίμα

KFW 17 Zyklen / KFW 17
cycles

Χρώμα / όψη

schwarz / black

περιεκτικότητα σε στερεά

~ 52 %

ιξώδες στους 20°C

500 mPas

σημείο βρασμού

135 °C

Ιξώδες στους 40 °C

>7 mm²/s

τιμή pH

7 (20°C)

σχήμα

flüssig / liquid

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
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Postfach 2829
89018 Ulm
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Πρέπει προηγουμένως να έχετε καθαρίσει σχολαστικά
τις επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμόσετε
προστατευτικό κερί δαπέδου. Πρέπει να αφαιρείτε τη
σκουριά. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς
ρύπους και γράσα καθώς και ως επί το πλείστον χωρίς
σκόνη.
Μπορείτε να εφαρμόσετε το προστατευτικό κερί δαπέδου με το πιστόλι δοχείου πίεσης, αρ. είδ. 6220 ή το
πιστόλι ψεκασμού UBS, αρ. είδ. 6219 με πίεση λειτουργίας 2 - 8 bar, ανάλογα με την επιθυμητή εικόνα ψεκασμού. Λόγω της καλής πρόσφυσης μπορείτε να εφαρμόσετε το υλικό με πάχος στρώσης έως περ. 1 mm. Η
θερμοκρασία εφαρμογής καθώς και η θερμοκρασία της
επιφάνειας δεν θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από τους
10° C. 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
περ. 12 - 24 ώρες

υπόδειξη
Μην ψεκάζετε το προστατευτικό κερί δαπέδου 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!

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
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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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