
 
 

 

                                     
                      

 

 VOSSCHEMIE GMBH 
Esinger Steinweg 50 
D – 25436 Uetersen 

Telefon  
Telefax 
E-Mail 

+49 (0) 4122 / 717 -0 
+49 (0) 4122 / 717 -158 
info @ vosschemie.de 

www.vosschemie.de 

Seite 1 von 2

 

Ferro Hi-Temp 
01 

22.07.10 

 
 

 

 

 
TЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ  

Високо-температурен кит

 ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 ДАННИ ЗА ПРОДУКТА  

 Технически данни  
Полиестерен фюлер  
Цвят: сив  
Относително тегло: 1.72 g/ccm  
Съхранение при 18-20°C в затворена кутия:  6-8 месеца   

 Тиксотропен полиестерен кит на основата на ненаситени полиестерни смоли. Има добра адхезия към почти 
всички повърхности като ламарина и полиестерен ламинат. Да не се използва върху цинкови и алуминиеви 
повърхности. Тъй като е тиксотропен може да се използва при температури до 5°C. В такива случаи е 
необходимо да се добави втвърдител до 4 % това ще удължи времето за работа и ще улесни шлайфането. 
Втвърден може да се пече до макс. 140°C. 

За запълване на вдлъбнатини и ремонт на метални повърхности по каросериите на коли, камиони и 
вагони. 

Втвърдител  
Цвят: червен - Относително тегло: 1.1 g/ccm  
Съхранение при 18-20°C в затворена тубичка: до 20 месеца  
ЛOC-съдържание: 2004/42/IIБ (б) (250) 
 
  УПОТРЕБА  
ОСНОВА: 
Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена.  

Инструкции за смесване: 
 
Mакс. 2-3% (тегло) от пастата втвърдител към 100 части от кита. Предозиране с втвърдител може да доведе до 
избелване на боята. За да се скъси времето за втвърдяване, особено при по-ниски температури, се препоръчва 
предварително загряване на шлайфаните метални повърхности с IR лемпи или други преди нанасяне.  
 
Живот на сместа: 
 
На стайна температура от 18-20°C (с вече смесен втвърдител) времето за работа е 3-4 минути.  
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ  

Време за съхнене:  
 
На стайна температура от 18-20°C, 15-20 минути са необходими преди да може да се шлайфа. Топлината 
скъсява времето за втвърдяване, а по-ниските температури го удължават. 
  

 ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за употреба и приложение на нашите 
продукти са базирани на нашият познания и опит при употребата при нормални условия. В практиката 
материалите, повърхностите и околните условия са толкова различни, че няма гаранция за работните резултати 
и очаквания, изводи не могат да се правят нито от тази информация нито от устни консултации. В този случай, 
потребителят е длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, необходими за правилното и 
обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. Патентни права на трета страна, трябва да се спазват.

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете към Лист с данни за безопасност. 
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите инструкции за този продукт и 
представлява сбор от всички данни, които са ни известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност 
за прецизността на тази информация. 
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