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RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Pápai út 2
Iroda és raktár: 9024 Győr, Pápai út 2, tel.: +36 96 518 707, e-mail: iroda@retech.com , www.retech.com
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WAXIN TRANSPARENT 
Viaszpermetkiváló korrózió elleni védelemmel.

Egészség és biztonság:
A terméknek és csomagolásának biztonságos tárolásával és alkalmazásával kapcsolatos információkat a biztonságtechnikai adatlap tartalmazza.

Nyilatkozat:
A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A fenti információk objektív tesztelésünkön és tapasztalatainkon alapulnak. Semmiképpen nem vál-

lalunk felelősséget a fenti információk keretein túl. A közölt információk tesztjeink és tapasztalataink eredményeképpen születtek, viszont általános jellegűek és 
nem foglalnak magukban garanciát. Minden felhasználó köteles maga meggyőződni a termék megfelelőségéről saját vizsgálata alapján. A termék javításának vagy 
további fejlesztésének érdekében fenntartjuk a változtatás jogát.
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Tulajdonságok: Előnyök:
Hőállóság +180 °C-ig A motortérben is alkalmazható

Részleges önmegújító képesség Alaktartó szerkezet

Tökéletesen befolyik a nyílásokba és üregekbe Egyszerűen bejuttatható a nehezen hozzáférhető helyekre

Hatékonyan csökkenti a zajokat Variálhatófelhasználás

Alkalmazás:
A WAXIN TRANSPARENT egy speciális viaszos termék elsősorban gépkocsik, teherautók, autóbuszok ürege-

inek védelmére, valamint gépek részeinek és alkatrészeinek védelmére. A kiváló hővel szembeni ellenállása lehe-
tővé teszi alkalmazását pl. a motortérben is. Fémekhez való nagyon jó tapadási tulajdonságának köszönhetően 
egyéb fémipari ágazatokban is univerzálisan felhasználható, pl. hajóépítésnél és has.

Használati útmutató:
1. A kezelni kívánt felületet alaposan tisztítsa meg.
2. A flakont a felhasználás előtt alaposan rázza fel.
3. Több egyenletes rétegben vigye fel.

Műszaki adatok:
Termék WAXIN TRANSPARENT(1 l)
Specifikussűrűség (20 °C), (DIN 51757) 0,85 kg/l
Tisztítás Oldószerek (frissen felvitt anyagnál), mechanikusan (megszilárdult anyagnál)
Szilárdanyag tartalom (DIN 53216) (3 óra 120 °C-nál) 42 %
Hőállóság (szilárdulás után) -25 °C-től +180 °C-ig
Vegyi ellenállás (20 °C), szilárdulás után Víz, sóköd, olaj, gyenge savak és lúgok
Felhasználás (rétegvastagság) ±0,2 kg/m2 (±200 µ nedves)
Felszín száradási ideje (tapintásra) (20 °C, 65% RV) 105 perc (±100 µ nedves)
Teljes száradás (20 °C, 65% RV) 5 óra (±100 µ nedves)
Sóköd teszt (DIN 50021) >1000 óra, Ri 0 100 µ száraz filmnél)
Hajlítási vizsgálat (DIN 53152, +70 °C) nincs repedés, tapadási veszteség nélkül
Hajlítási vizsgálat (DIN 53152, -30 °C) nincs repedés, tapadási veszteség nélkül

Megrendelési kódok:
 

Megnevezés  Raktári kód  Csomagolás  Kiszerelés  Rendelési sz.
 

Waxin Transparent WT1 Kanna 1 l 1 35440


