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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

ALU-660
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DANE TECHNICZNE

ALU-660ALU-660
ANTYKOROZYJNA POW£OKA

ODPORNA NA WYSOK¥ TEMPERATURÊ
ANTYKOROZYJNA POW£OKA

ODPORNA NA WYSOK¥ TEMPERATURÊ

Po³¹czenie czystego aluminium z ¿ywic¹ syntetyczn¹.

Hamuje proces rdzewienia, chroni przed korozj¹, odporny
na zarysowania.

Przylega do metali dziêki zawartoœci ¿ywicy syntetycznej.

Doskonale przylega w wysokich temperaturach, dziêki
wtapianiu siê czystego aluminium w pory powierzchni metali.

Szerokie zastosowanie.

Powsta³a na powierzchni warstwa daje efekt g³adkiego
po³yskuj¹cego aluminium.

Kod artyku³u                    Nazwa                   Opakowanie                               Rodzaj
ALU660                          ALU-660                aerozol 400ml             Œrodki do ochrony i pielêgnacji

ALU-660 jest odporny na temperaturê do 700°C. ALU-660 zapewnia 
pokrytym powierzchniom metali katalityczn¹ ochronê przed korozj¹ 
oraz jest prosty, szybki i ekonomiczny w u¿yciu. Po na³o¿eniu  jednej 
warstwy ALU-660 powstaje ochronna pow³oka sk³adaj¹ca siê  z 99,5% 
czystego aluminium. Poprzez dodatek ¿ywicy syntetycznej drobne 
cz¹steczki aluminium ³¹cz¹ siê z pokrytym materia³em zapewniaj¹c 
doskona³e przyleganie do powierzchni. Pod wp³ywem wysokiej 
temperatury ¿ywica odparowuje i pozostawia warstwê czystego 
aluminium, która wtapia siê w rozszerzone pory metalu.

Sk³ad: 99,5% czystego aluminium z dodatkami
syntetycznej ¿ywicy i rozpuszczalników oraz gazu pêdnego 
nieszkodliwego dla warstwy ozonowej.
Optymalne efekty zastosowania: w temperaturze pokojowej.
Odleg³oœæ aplikacji: 20 do 25 cm .
Czas schniêcia: szybko wysycha.
Odpornoœæ temperaturowa: do 700°C.
Przydatnoœæ do u¿ycia: 24 miesi¹ce, przechowywaæ w suchym i 
ch³odnym miejscu. 
Chroniæ przed mrozem.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie charakterystyki.

ALU-660 doskonale przylega do prawie wszystkich materia³ów takich jak 
stal, metale kolorowe, drewno, papa, tworzywa sztuczne, ceramika itd.

ALU-660 ma szerokie zastosowanie w wielu ga³êziach przemys³u, 
najczêœciej stosuje siê go do zabezpieczania powierzchni takich jak:
- urz¹dzenia klimatyzacji i wentylacji powietrza
- piece hutnicze i opa³owe
- rury (rury parowe)
- piece lakiernicze
- t³umiki
- kontenery
- karoserie, ko³a i felgi
- sztuka i rzemios³o
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