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Hohlraum-Versiegelung transparent
Descrição
Produto anticorrosivo com solventes para selar cavidades com um elevado teor de sólidos. Líquido tixotrópico de fácil pulverização que chega a áreas de difícil acesso e espaços estreitos entre as chapas, humedecendo-as e repelindo a humidade. Este produto
possui uma elevada percentagem de inibidores de
ferrugem. O material pode trabalhar-se a temperaturas baixas a partir de aprox. 10 °C. No entanto, o poder de penetração é maior se tanto o produto como a
carroçaria estiverem à temperatura ambiente. Depois de secar completamente, este produto cria uma
película plástica, repelente da água e semelhante à
cera.

Características
- tempo de pós-processamento curto
- ideal para a protecção contra a ferrugem em
componentes da carroçaria soldados
- boa resistência ao calor
- bom poder de fluência

Utilização
Este produto é usado na oficina primeiramente para a
conservação interior de cavidades, como complemento do produto para selar já aplicado em veículos novos, para tratamento posterior ao fim de 2 ou 3 anos,
assim como em reparação de danos de acidentes.

Nota

Côr / aspecto

beige

Não pulverizar sobre componentes móveis ou quentes como articulações, motor, engrenagens, veios de
transmissão, escape, catalisador e sistemas de travagem. Se a pistola estiver entupida, pode causar o rebentamento da lata.
Deve ter em conta as instruções da pistola.
Após utilizar, limpar a pistola com o produto de limpeza e dissolvente (art. n.° 6130).

Odor

charakteristisch /
characteristic

Embalagens disponíveis

Tempo de fluxo copo DIN
4 mm a 20°C

30-40 s

1 l Lata chapa

6116
D-GB-I-NL-P

Percentagem de sólidos

ca. 42 %

10 l Bidão chapa

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

Dados técnicos

Espessura da camada hú- 100 µ
mida
Teste de pulverização de
sal

>1000, aerosol 720 h
DIN 50021

Tempo de secagem a
20°C/65% HR

210 - 300 min

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.

Resistência à temperatura -25 - +180 °C
Temperatura de armazenamento recomendada

10 - 30 °C

Tempo mínimo de conser- 30 meses
vação na embalagem original fechada

Campos de utilização
Adequado para todas as cavidades na carroçaria, por
exemplo umbral, portas, armações, pára-lamas, etc.

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

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemanha

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

Serviço de hotline: 0800/8323230
Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de

