Πληροφορία προϊόντος
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Υλικό συντήρησης κοιλοτήτων διαφανές
Περιγραφή
Αντιδιαβρωτικό με διαλύτες για τη συντήρηση κοιλοτήτων με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά. Ένα θιξοτροπικό υγρό καλού διασκορπισμού που φτάνει ακόμη
και σε δυσπρόσιτες περιοχές και σε στενά κενά ανάμεσα σε λαμαρίνες και τα εμποτίζει και εκτοπίζει την
υγρασία. Περιέχει ένα μεγάλο ποσοστό ανασταλτικών
παραγόντων σκουριάς. Το υλικό εφαρμόζεται ακόμη και
σε χαμηλές θερμοκρασίες άνω των περ. 10 °C, η συμπεριφορά διείσδυσης βελτιώνεται, όταν το προϊόν ή η
επιφάνεια εφαρμογής είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
Αφού στεγνώσει, αυτό το προϊόν σχηματίζει ένα ελαστικό, υδροαπωθητικό, κηρώδες στρώμα προστασίας.

ιδιότητες
- σύντομος χρόνος σταξίματος
- ιδανικό για αντιδιαβρωτική προστασία σε
συγκολλημένα μέρη του αμαξώματος
- καλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- καλή διεισδυτικότητα

τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα / όψη

beige

οσμή

charakteristisch /
characteristic

χρόνος συνεχούς διέλευσης δοχείου DIN 4 mm
στους 20°C

30-40 s

ποσοστό στερεών

ca. 42 %

πάχος στρώσης υγρό

100 µ

δοκιμή ψεκασμού αλμυρού νερού

>1000, aerosol 720 h
DIN 50021

ρητικού κοιλοτήτων μετά από 2 - 3 χρόνια καθώς μετά
από επισκευές από ατύχημα.

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

6116
D-GB-I-NL-P

10 l βαρέλι μεταλλικό

6118
D-GB-F-I-E-NL-P

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

χρόνος στεγνώματος στους 210 - 300 min
20°C/65% σχετική υγρασία
αντοχή σε θερμοκρασία

-25 - +180 °C

προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης

10 - 30 °C

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

30 Μήνες

Πεδίο χρήσης
Ιδιαίτερα κατάλληλο για κοιλότητες αμαξωμάτων όπως
π.χ. μαρσπιέ, πόρτες, ενισχύσεις, φτερά κτλ.

Εφαρμογή
Στο συνεργείο, αυτό το προϊόν χρησιμεύει κυρίως για
την εσωτερική συντήρηση κοιλοτήτων, για συμπλήρωση της υφιστάμενης συντήρησης κοιλοτήτων σε καινούργια οχήματα, για εκ των υστέρων εφαρμογή συντηLIQUI 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

