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LÝSING
Holrýmisþéttir – brúnn, er tæringarvörn fyrir holrými, byggð á leysiefnum. Um er 
að ræða úða, sem dreifist vel, er þunnfljótandi við úðun, en flýtur ekki í tauma. 
Unnt er að ná til óaðgengilegra staða með úðarörinu sem fylgir brúsanum. 
Holrýmisþéttirinn þrengir sér inn í rakann og ryður honum burt. 
Í honum er einnig að finna hátt hlutfall tæringarvara. Efnið myndar afar fíngerðan 
úða sem smýgur vel inn í þröngar rifur þar sem tæringarvarnar er þörf, svo sem 
við suður. Við fulla þornun myndar Holrýmisþéttirinn sterka en varanlega mjúka, 
nánast gagnsæa, ljósbrúna, vatnsfælna filmu.

EIGINLEIKAR
- smýgur vel
- hröð þornun
- kjörinn til tæringarvarnar á soðnum boddýhlutum.
- frábær tæringarvörn
- þrengir sér inn í, og ryður burt raka.
- gott hitaþol

TÆKNILÝSING
Innihaldsefni   : vax og tæringarvarar
Litur    : ljósbrúnn
Lykt    : einkennandi
Notkun    : 20 m²/l
Þornunartími   : u.þ.b. 2 - 3 klst

Tæringarþol
Saltúðapróf ASTM B 117   : yfir 500 klst
Þurrefnisinnihald   : 35 %
Flotmark þurrefnis   : 90 °C DIN 51 801
Stífleiki   : 200 - 300 µm
Notkunarhitastig   : 15 °C - 25 °C
Hitaþol    : -40 °C to +90 °C
Hætta á frostskaða   : nei
Æskilegt geymsluhitastig  : 5 °C - 25 °C
Líftími í lokuðum umbúðum  : 24 mánuðir
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Upplýsingar okkar eru byggðar á ítarlegum rannsóknum og 
teljast því áreiðanlegar, en eru þó ekki lagalega bindandi.
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NOTKUNARSVIÐ
Á verkstæðum er Holrýmisþéttirinn fyrst og fremst notaður til úðunar á innra 
byrði holrýma, svo sem  í hliðarbitum og hurðum, sem viðbót við 
verksmiðjuryðvörn í nýjum farartækjum, og sem eftirmeðferð viðgerða.  Með 
notkun úðahauss, má einnig úða tæringarvörn á undirvagn, sem gefur afar góða 
tæringarvörn og ferskt “nýtt” útlit. 

 
LEIÐBEININGAR
Hreinsið vandlega allt ryð sem til staðar kann að vera. Úðahausinn með 
framlengingarröri má nota til að komast að óaðgengilegum stöðum. 
Holrýmisþéttirinn verður að vera við herbergishita. Hristið brúsa kröftuglega fyrir 
notkun. Hristið í a.m.k. eina mínútu eftir að blöndunarkúla er farnið að hreyfast 
frjálst. 

Haldið brúsa uppréttum við úðun og úðið þunnu lagi á allan flötinn úr 20-30 cm 
fjarlægð. Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til aðeins drifefni kemur 
út um spíssinn.

 
UMBÚÐASTÆRÐIR
Holrýmisþéttir, brúnn  500 ml úðabrúsi  Vörunr. 6107
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