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Permanent Protector (Paslanma ve oksitlenme koruyucu)
Bu son teknoloji kaplama, özellikle denizcilik, askeri ve hava sanayisi için geliştirilmiştir. Korozyona, ısıya
ve aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır. Metal, plastik, toz kaplamalı© ve lake zeminlere uygulanabilir.
Kuruması ısı ile hızlandırılabilir veya oda sıcaklığında bekletilebilir. ALGT Permanent Protector uygulandığı
zemin ile bir bütün olup, aşınmaya kar şı yüksek dayanıklılık göster en özelliğe sahiptir . İnce ve şeffaf
kaplama son derece sağlamdır.
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Notlar
Kullanım ısısı
+5°C - +35°C

Litre başına m2

Kaplama dayanıklığı

Sıvı dayanıklığı

Depolama ısısı

25 yıla kadar

Orijinal ambalajda 24 ay.
Açıldıkt an sonra 6 - 12 ay arası.

+5°C - +20°C

40 - 100 m2

Özellikler

•
•
•
•

•
•
•

•

Çözü içermekt edir (su yokt ur).
Şeffaf, renksiz sıvı (silan bazlı)
Aşınmaya karşı son derece dayanıklı, yüksek yapışkan özellikli
Su ve kir it ici özelliği ile emici özelliği olmayan iç ve dış mekânlar
için idealdir.
Püskürt ülebilir veya bez ile sürülebilir
Görünmezdir, fakat malzemesine göre zemin öncekine nazaran
biraz daha fazla parlayabilmekt e.
Çözelt i, korozyon, aşınma, deniz suyu ve t uzlu havaya karşı son
derece dayanıkli.

•
•
•
•

Toz kaplamalı yüzeyler
Sent et ik maddeler, örneğin cam pervazı
Alüminyum
ve birçok diğer maddelere

•

ALGT Permanent Protector şu maddelere uygulanabilir.
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•
•

•
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•
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Yüksek mikt ardaki organik çözünür içeriği ile çok t epkili ve
dayanıklıdır.
Easy-t o clean efekt i. Kaplı yüzeyler daha uzun süreli t emiz
kalır ve daha kolay t emizlenir.
Temizleme aralıkları uzar, t emizlik ve bakım masrafları azalır
Gıda güvenli
Roket yakıt ına karşı bile dayanıklı
700-750 °C dereceye kadar ısı dayanıklılığı
-90 °C dereceye kadar soğuğa karşı dayanıklılık
Uzun ömürlüdür, 25 yıla kadar et kisini korur

Demir içerikli met aller (çelik)
Demir içermeyen met aller
Galvanize met aller (çinkolanmış)
Lake yüzeyler

ALGT Permanent Protector birçok ticari alanda kullanılabilmektedir
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Askeri sanayii (gemi, uçak, panzer, silah vb.)
Çelik sanayii (köprü, çelik yapılar, makinalar vb.)
Pet rol sanayii (boru hat t ı, sondaj kulesi, plat form vb.)
Araba sanayii (mot or yapımı, karoser yapımı vb.)
Tren sanayii (mot or yapımı, raylar, yüzey koruma vb.)

•
•

Hava yolları (t ürbin, mot or, kanat lar, yüzey
koruma vb.)
Bot ve gemi yapımı
ve birçok diğer alanlarda

ALGT Permanent Protector aynı zamanda şu kullanımlar için tavsiye edilmektedir.
M ermer / Granit :yağ, sirke, şarap, port akal/limon suyu, ruj gibi malzemelere karşı uzun süreli dayanıklılık.
Çelik :
aşınmaya karşı koruma.

100ml Şişe
1000ml Şişe
5000ml Şişe
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Art . Nr. 640-100
Art . Nr. 640-1
Art . Nr. 640-5
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