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Szilikon bevonat
LS-06

Magas hőnek ellenálló, szilikongyanta alapú, a levegőn ragadásmentesen száradó, 
mázoló,  bevonatoló  anyag pld.  kipufogó berendezésekhez,  amely  a végleges ke-
ménységét 150 ˚C-tól hőnek kitett üzembevétel mellett éri el.
A levegőn való száradás -az ezt követő kemencei szárítás nélkül- nem elegendő!
Ez a termék azonos az LS-60 termékszámú Szilikon bevonattal.

Szállítási csomagolás:    100 ml
1,0   liter
5,0   liter

Megrendelés száma: LS-06.00.0008.0 fehéralu
LS-06.00.9005.0 fekete, fényes
LS-06.00.9005.9 fekete matt
LS-06.00.0002.0 vörösesbarna

Szállítási forma: felhasználásra kész
Porszáraz: kb. 30 perc elteltével, levegőn száradó
Átszáradt, benzinálló, olajjal 
és zsírral szembeni 
ellenállóság: 150 ˚C-200 ˚C feletti hőmérsékleten kb. 1 órás 

száradás után
Alkalmazási terület: kb. 500 ˚C-ig, de max. 600 ˚C hőmérsékletig
Oldószer: szükség szerint; VK-30
VOC-EU határérték: kat.: B/e, 840 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 840 gr/liter
Feldolgozási utalások: Szórással, ecsettel; de a felhordás merítéssel is le-

hetséges.
Alkalmazás: beltérre és feltételesen kültérre

Használat előtt a festékanyag alaposan felkeveren-
dő!

Alapfelület: homokszórásos alapfelület
Rétegvastagság: a fehéralu szín esetében kb. 15-25 μm 

a fekete és a vörösesbarna szín esetében 
kb. 25-35 μm

Felhasználás: kb. 8-10 m²/1 liter
Színárnyalatok: fehéralu, fekete, vörösesbarna
Biztonsági és veszélyesség 
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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