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M etal, plastik ve lake zeminler için “2 in 1” koruması
Bu teknoloji özellikle bozulmuş zeminler için tasarlanmıştır (örneğin matlaşmış lake veya paslanmış çelik)
Bu sıvı hafif aşındırıcıdır. Zemini tek işlem ile temizler ve kaplar ve uzun ömürlü hidrofobik bir zemin yaratır.
Kolay uygulanır. Yat, toplu taşıma ve ekstra temizliliğin ihtiyaç duyulduğu tüm alanlardaki temizleme ve
kaplama için idealdir.
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Notlar
Kaplama dayanıklığı

Litre başına m2

Kullanım ısısı
+5°C - +80°C
güneşli havadada

3 -5 yıl arası

20 - 40 m2

Depolama ısısı

Sıvı dayanıklığı
Acılmadan şişede 4 -5 sene
Açıldıkt an sonra bir yıl

+5°C - +25°C

Özellikler
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ALGT M etal & Plastik kullanım alanları
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Uygulaması çok kolay. 2’si 1 arada şeklinde bir uygulamada
t emizler ve korur
Gözle görülmeyen yüzey değişikliğine yol açar
İt ici özelliği t aşıyan kaplama
Çat lamaz ve soyulmaz
Pası t emizler
Kir ve t ozu t emizler
“ Easy-t o-clean” efekt i ile yüzeyler çok daha uzun süreli t emiz
kalır. Böylece t emizleme aralıkları uzar ve maliyet , zaman ve
enerjiden t asarruf sağlanır.
Yağmur suyu ile birlikt e kendi kendini t emizleme özelliği sağlar
Mikro organizma ve bakt erilerin çoğalmasını engelleyerek
hijyenik bir yüzey sağlar.
Yüzey aşınmasını son derecek azalt ır ve böylece enerjiden
t asarruf sağlar (özellikle bot lardaki kullanımlarda)

Paslanmaz çelik

Krom
Bkır
Gümüş
Alt ın
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Alüminyum (her çeşidi)
Met al (her çeşidi)
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Su it iciliği ve UV dayanıklı ant i-fouling koruma kaplaması ile
bot lar için idealdir.
Aşınma, don, UV, pas, oksit leme, baz, deniz suyu ve t uzlu
havaya karşı dirençlidir.
İç ve dış mekanlardaki su ve kir it ici özellikli (met al) yüzeylerin
oluşumu için idealdir.
Korozyonu azalt ır (fakat korozyon koruması için gelişt irilmemişt ir.
Bunun için lüt fen Permanent Prot ect or ürünlerimizi kullanınız).
İklim şart larına karşı dayanıklıdır
Met re kare başına gerekli olan dozaj (20-50 ml), uygulama
yapılacak olan zemin ve kullanılacak olan beze bağlıdır. Biz
mikrofiber bez kullanılmasını öneriyoruz. Yüzey ne kadar kaba
ise, bez o kadar kalın olmalı.
Jant üzerine fren balat a t ozunun yapışmasını engeller, böylece
t emizlemesi çok daha kolay olur.

Çinko
Pirinç
Demir
Plast ik yüzeyler (her t ürlüsü,
bot ve yat lar dahil)
Bisiklet ve mot orsiklet ler
Araba ve kamyonlar
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Jant
Karavan
Sıhhi t esisat lar
Lake ahşap
Tüm sert ve kaygan zeminler
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250ml Şişe
1000ml Şişe
5000ml Bidon

Art . Nr. 650-250
Art . Nr. 650-1
Art . Nr. 650-5
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