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Προστατευτικό δαπέδου μαύρο
Περιγραφή
Το προστατευτικό δαπέδου είναι ένα υλικό επίστρωσης
χωρίς πίσσα, με μεγάλη αντοχή σε απόξεση, με διαλύτες βασισμένο σε καουτσούκ και ρητίνες για μια
μόνιμης ελαστικότητας αντιδιαβρωτική προστασία σε
δάπεδα, προστατευτικά από πέτρες, καθώς και για ηχομόνωση. Μετά το πλήρες στέγνωμα, η επίστρωση παρέχει, λόγω του συνδυασμού πρώτων υλών, μια μόνιμης ελαστικότητας αντιδιαβρωτική προστασία με μεγάλη αντοχή σε γήρανση, που δεν γίνεται εύθρυπτη ούτε
στο κρύο. Το στεγνό φιλμ διαθέτει καλή πρόσφυση σε
καθαρισμένα δάπεδα - και σε βαμμένες επιφάνειες και
PVC - και διακρίνεται για την άριστη αντοχή στην
απόξεση.

τεχνικά χαρακτηριστικά
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

24 Μήνες

Πεδίο χρήσης

ιδιότητες
- βάφεται αφού στεγνώσει
- ελαστική προστασία
- καλή ηχομονωτική δράση

τεχνικά χαρακτηριστικά

Το προστατευτικό δαπέδου είναι κατάλληλο για μέτρα
αντιδιαβρωτικής προστασίας και εργασίες επιδιόρθωσης σε δάπεδα, θόλους τροχών, μετώπες, πίσω ποδιές,
αεροτομές και μαρσπιέ καθώς και ως προστατευτικό
για χτυπήματα από πέτρες. Το υλικό έχει πρόσφυση σε
ακατέργαστες και βαμμένες επιφάνειες, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καινούργια εξαρτήματα (λαμαρίνες επισκευής).
Το προστατευτικό δαπέδου είναι επίσης κατάλληλο για
ηχομόνωση σε θόλους τροχών και πλαϊνά πάνελ καθώς
και για την κάλυψη και τη στεγανοποίηση σημείων επισκευής, ραφών συγκόλλησης και επικαλύψεων.

προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης

10 - 30 °C

σημείο βρασμού

110 °C

βάση

Kunststoff-Kautschuk
und Harze / Plastic
rubber and resin

ποσοστό στερεών

ca. 50 %

Εφαρμογή

κινδυνεύει από παγετό

nein / no

πυκνότητα στους 20°C

1,02 g/ml
DIN 51757

σημείο ανάφλεξης

4 °C

Χρώμα / όψη

schwarz / black

πάχος υγρής επίστρωσης

bis 1,5 / up to 1,5 mm

ευστάθεια

gut / good

ιξώδες στους 20°C

680 mPas

θερμοκρασία επεξεργασίας

15 - 25 °C

αντοχή σε θερμοκρασία

-30 bis +80 / -30 to +80 °C

χρόνος στεγνώματος

ca. 45 min

κατηγορία κινδύνων κατά
VbF

AI

οσμή

charakteristisch /
characteristic

πλήρες στέγνωμα

ca. 2 h

σχήμα

flüssig / liquid

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. 1-2 ώρες. Το πλήρες στέγνωμα διαρκεί περ. 12
ώρες.

Ιξώδες στους 40 °C

>7 mm²/s
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Προστατευτικό δαπέδου μαύρο
Μια βαφή με βαφές οχημάτων του εμπορίου (συμβατικές και νερού) είναι δυνατή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- μετά τον χρόνο στεγνώματος της επίστρωσης τουλ. 12
ωρών ψεκάστε ένα λεπτό αρχικό στρώμα βαφής
- οριστική βαφή μόνο μετά από το στέγνωμα της αρχικής βαφής
- στη συνέχεια στέγνωμα σε φούρνο στους 60°C

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!

Διαθέσιμες συσκευασίες
1 l δοχείο μεταλλικό

6114
D-GB-I-NL-P

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