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 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ  

 ШАГРЕН 

Код: 

Цвят:  черен, сив, бял 

Приложение: 
Основни характеристики: Шагренът е антикорозионна защита, подходяща за 

долната част на купето, праговете, подкалниците и 
спойлерите на вашия автомобил. Благодарение на 
меката еластична повърхност, която създава този 
продукт, постигнахме повишена устойчивост на 
удари, драскотини и повишена устойчивост на шум. 
Благодарение на отличните шумоизолационни 
свойства, този продукт е подходящ и за изолация на 
вътрешни покрития на аспиратори, багажници, 
врати или всякакви компоненти, изработени от 
ламарина, за премахване на шума, причинен от 
вибрации. Може да се боядисва след 1-2 часа време 
за изсъхване.

Защитата на долната част на каросерията се характеризира с: 
 Свързваща основа: каучук и въглеводородна смола
 Съдържание на твърдо вещество (тегл. %): 69 - 71 %
 Плътност DIN EN ISO 2811 (kg/l): 1,3 - 1,4 kg/l
 Осигурява постоянна гъвкава повърхност дори при по-големи дебелини на филма
 Отлична устойчивост на камъчета
 Много добра адхезия
 Устойчива на удари и надраскване- трайно еластична, дори при големи температурни 
колебания
 Може да се нанася повторно след само 1 - 2 часа сушене при 20 °C
 Устойчива за студено почистване след изсъхване
 Устойчива на гориво и меки разтворители/киселини
 Устойчива на сол (DIN EN ISO 9227, 500 μm DFT върху стомана): 1000 ч

Авторепаратура/ Защитно покритие

Процес на подготовка: 

Втвърдител: - 
Съотношение на смесване: - 
Разреждане: готов за употреба 
Вискозитет при нанасяне 4 mm
 DIN: - Pot life at 20 °C: - 



4 - 6 bar 5 - 10 mm 

2 500 µm 1 m²/l 

5 - 8 minutes - 

Препоръки: 
Повърхността, която ще се боядисва, трябва да бъде добре почистена и изсушена, без прах, 
мазнини, масло и ръжда. Преди да започнете да пръскате, обезмаслете с антисиликон. Първо 
трябва да се отстрани старото покритие. Леко шлайфайте старите покрития с шкурка P 220 - 
320, след което обезмаслете с антисиликон. За да осигурите още по-висока защита от корозия, 
препоръчваме да нанесете епоксиден грунд Chamäleon преди нанасяне на шагрена. В случай на 
поцинковани основи или алуминий, трябва да се нанесе епоксиден грунд. Преди пръскане 
сложете маска/покрийте двигателя, изпускателните тръби, главите оси, карданния вал и 
спирачната система! Преди употреба разклатете добре контейнера. За нанасяне се завинтва 
пистолет за шагрен отдолу с дюза 5 - 10 мм. Нанесете равномерно защита на долната част с 
въздушно налягане от 4 - 6 бара до желаната текстура. По-груба текстура може да се постигне 
чрез намаляване на налягането на пръскане, а по-фина текстура чрез увеличаването му.

ЛОС наредби: 

EU пределна стойност: Категория B/e 840 g/l 
Този продукт съдържа max. 430 g/l. 

Процес на нанасяне: 

Нанасяне Налягане  Дюза 

UBS пистолет 

Брой слоеве Дебелина на слоя Консумация 

Време за изпарение Между слоевете Преди изпичане 

Условия на работа: 
Моля, използвайте само в подходяща вентилирана среда с достатъчно свеж въздух. 
Температурата на обработка трябва да бъде най-малко +10 °C и макс. влажността на въздуха не 
трябва да надвишава 80%.
 Съхнене На прах На допир За боядисване 

Температура на обекта 20 °C след 1 - 2 часа 




