
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код:                                               37101 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
 

 

CHAMÄLEON БИТУМ ЗА ЧЕТКА  

 

 

 

Основни  характеристики:                   Уникалната  комбинация  от  суровини  и 
специална  обработка,  прави  продукта  с 
отлична  адхезия  към  най-често  срещаните 
повърхности  и  осигурява  отлична  защита. 
Продуктът  трябва  да  се  използва  при 
температури между 15 ºC и 35 ºC. Битумът за 
четка  осигурява  отлична  и  трайна  защита 
срещу  ръжда  и  удари  от  камъчета  и  има 
звукоизолиращи свойства.

Нанасяне: Антикорозионно покритие, специално разработено
 за защита на шасито на автомобила, подкалниците,
 подрамките,  подовете  и  др.  Не  прилагайте  върху 
части  от  спирачната  система  или  части  на 
изпускателната система. RC 112 може да се нанася 
върху  гол  метал,  но  за  допълнителна  защита  се 
препоръчва  използването  на  антикорозионен 
грунд.

 

Свойства: Създава добра бариера, Лесен за нанасяне
Отлични свойства против огъване                 

                                                                            Устойчив на вода, киселини, алкали.  
Конкурира се с оригиналните PVC долни 
покрития. Може да се запечата отгоре САМО с
 продукти на битумна основа (не може да се 
боядисва)



 

 

 

 

   

Ca. 100.000 mPas , sp6, 6 rpm.  

Техническа информация:  

Основа: Окислен битум, пълнители, омекотител, разтворители и специални добавки
Плътност:                                   1.34 

Сухо вещество: 74 % 

  

Brookfield DVII       

Цвят:   Черен  

Миризма:    Битум и терпентин
Препоръчителна деб. на слоя            

/ Употреба
700 mu мокър, 400 mu 

сух 1 l per 1,4 m
2
 

Темп. на нанасяне º C: 10 до 25

Темп. устойчивост º C : -50 до 80 

Съхнене: в зависимост от 

температура, вентилация 
и дебелина на слоя                                                         Напълно:         прибл. 2 дни 

700 mu мокър слой:                    На прах:                 ca.   3 – 5 часа 20
O

 C  + вентилиране                   На допир:               прибл.14 – 20 ч

лесно нанасяне, се препоръчва загряване на водна баня

 

Препоръки преди употреба:                           Разбъркайте продукта преди употреба. За по- 

(кофа  с  топла  вода) до 40  
0
C.  

Повърхността трябва да бъде суха,
чиста, обезпрашена, изчистена от ръжда и 
мазнини. 

Съхранение: на хладно и сухо 

Срок на годност: 2 години в оригинална неотваряна опаковка

mailto:info@chamaeleon-produktion.de

