
a trademark ofVOSSCHEMIE GMBH	 Telefon	 +49	(0)	4122/717	-0			 	 www.carsystem.org
Esinger	Steinweg	50	 	 Telefax	 +49	(0)	4122/717-158	 	 www.vosschemie.de
D-25436	Uetersen	 	 E-Mail	 info@vosschemie.de	

 

KS-250

.

 1

08/2018

v.04  04-08-2014

консервант за кухини ML

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Този продукт е предназначен да предпазва кухините на автомобила ви от 
корозия. Има консистенция на вакса, която оставя еластичен филм върху 
шаситощом разтворителите се изпарят. Способността му да прониква на 
тесни и труднодостъпни места, отблъсква вода, има добра адхезия към 
метал и ще защитава от ръжда надеждно в продължение на няколко 
години. Може да устои и на най-тежките атмосферни условия като 
дълготрайно излагане на солена вода.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни:

Разфасовка: 500 мл 

Цвят: кафеникъв - прозрачен
Горна граница на топене: 160°C

Засъхване: < 23° C
Срок на годност: поне 5 години
Солидно съдържание по обем: 11 – 12 %

Време за съхнене: около 5 часа

ПРИЛОЖЕНИЕ
Защита за кухините на каросерията. Прониква в тесни и трудни 
за достигане места.
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РАБОТА С ПРОДУКТА
Първо премахнете колкото е възможно от ръждата.После подсушете, 
обезпрашете и обезмаслете. Разклатете добре преди употреба  и 
нанасяйте при стайна температура 15°C – 30°C. Напръскайте по-дебел 
слой на проблемните зони като ъгли, ръбове и шевове.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите заупотреба и
 приложение на нашите продукти са базирани на нашиятпознания и опит при 
употребата при нормални условия. В практикатаматериалите, повърхностите и 
околните условия са толкова различни, ченяма гаранция за работните резултати и
 очаквания, изводи не могат да сеправят нито от тази информация нито от устни 
консултации. В този случай,потребителят е длъжен да докаже, че той ни е 
информирал за всичкиаспекти, необходими за правилното и обещаващо решение 
в писмен вид, всрок и напълно. Патентни права на трета страна, трябва да се 
спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта сенасочете към 
Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част оттехническите 
инструкции за този продукт и представлява сбор от всичкиданни, които са ни 
известни. Vosschemie не носи никаква юридическаотговорност за прецизността на 
тази информация.
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