
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-1000

 1

04/2019

v.07  10-06-2014

защита за прагове

Приложение
Идеален е за части от каросерията на автомобила; за защита на спойлери и 
врати от евентуални увреждания вследствия удари от камъчета, а също и за 
антикорозионна защита на подподовото пространство (включително и PVC 
части), в багажното отделение и около двигателя.
Температурна устойчивост след втвърдяване: - 25°C до +80°C.Устойчивост 

(20°C), след втвърдяване: вода, сол, масло, слаби киселини и основи.

Характеристики
Carsystem KS-1000 защита за прагове е продукт без азбест, на основа на 
еластомер за дълготрайна защита от корозия. KS-1000 има високо 
съдържание на сухо вещество, запазва своята еластичност, може да се 
боядисва, подходящ е за PVC и намалява шума при движение. Покритието 
защитава дълготрайно от камъчета, сол и корозия.

Данни за продукта
Разфасовка: 1000 мл в опаковка
Цвят: черно / сиво / бяло
Плътност: 1,02 кг / л
Сухо вещество по обем: 30 – 32 %

Срок на годност: Поне 24 месеца в запечатана оригинална опаковка
Времето за съхнене зависи от дебелината на слоя и околните условия.

При 700 микрона дебелина на мокрия слоя времето за съхнене е около 2 часа.

Сухо вещество: ~ 49%
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Работа с продукта
Почистете добре всички детайли, върху които ще нанасяте покритието. Да 
се отстрани всякаква ръжда, масла и мръсотия и обезмаслете. Покрийте 
всички части, които няма да се обработват в т.ч. ауспух, спирачки и 
амортисьори. Разклатете добре опаковката и нанасяйте на стайна 
температура (15°C – 30°C).
Нанесеният слой трябва напълно да изсъхне преди боядисване с боя на 
основа смоли. При боядисване с дву-компонентни бои, нанесете един 
тънък слой грунд CS Plastic Primer-SPRAY ML400 и оставете да изсъхне 
напълно. 

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите заупотреба и 
приложение на нашите продукти са базирани на нашият познанияи опит при употребата 
при нормални условия. В практиката материалите,повърхностите и околните условия са 
толкова различни, че няма гаранция заработните резултати и очаквания, изводи не могат 
да се правят нито от тазиинформация нито от устни консултации. В този случай, 
потребителят едлъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, необходими
 заправилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. Патентниправа на 
трета страна, трябва да се спазват.

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочетекъм Лист с 
данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническитеинструкции 
за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ниизвестни. Vosschemie 
не носи никаква юридическа отговорност запрецизността на тази информация.
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