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MM30 - мулти метално покритие 

 

Доставяни разфасовки, каталожен номер и  опак. единица 

спрей 400 мл 

Арт. №: 26030 опаковка 12 
 

 
По-големи разфасовки за промишлено приложение 

се доставят по поръчка. 

 

 
Описание и свойства: 

 

Този нов вид покритие се състои от алуминий, титан и цинк. То осигурява трайна катодна защита за метални повърхности.  
След пълното втвърдяване (2-3 дни) покритието е изключително устойчиво и придава най-високо качество на 
повърхността. Без проблем върху покритието може да се нанася лак. Служи също като слепващ пласт за обичайните 
покривни лакове 1-К и 2-К както и уплътнители. 

MM30 подобрява качеството на металните повърхности и адхезията на следващите покрития и заваръчни дейности в 

промишлеността, автомобилостроенето, климатизацията и вентилацията. Прилага се и за други дейности с метали и в 

строителните занаяти. Благодарение на термоустойчивост от 300 °C е особено подходящ за нанасяне върху спирачни 

дискове и барабани. При дебелина на покритието само 15 µ - 20 µ остава устойчиво повече от 1500 часа при изпитвания 

в солена мъгла. 

Отговаря напълно на изискванията на DIN EN ISO 1461. Процесите на стареене при MM30 са сравними с тези при горещо 

поцинковани повърхности. 

Приложение и инструкция за употреба: 
 

Приложим върху стомана, неръждаема стомана, алуминий, бронз (месинг), мед. Благодарение способността му за 
катодна защита от корозия по-малки повреди се затварят автоматично. Прилага се също като основа при заварки, към 
ръбове от срязване, места за отремонтиране, както и за подобряване на поцинковани и голи метални повърхности и за 
визуален ефект и декорация. 

ВАЖНО! По-дебели слоеве не подобряват стабилността, а значително я намаляват. 
 

Предимства: 
 

 Трайна катодна защита 

 Термично натоварване до 300 °C 
 

Инструменти за нанасяне: 
 

не са необходими (спрей) 
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Технически данни: 
 

Основа    органично-органична матрица, разтворител ксилол 
 

Вискозитет    35-46 s (срок на годност по ISO 2431, 3 мм чашка, 20-25°C) 
 

Цвят   
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сребрист 
 

MM30 е продукт на дружеството Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH и в сила са са 
неговите общи търговски условия. То не поема гаранция за свойствата на продукта и те трябва да се 
проверят от всеки потребител съгласно неговите изисквания. Информация, която липсва в тази 
листовка, не трябва да подтиква потребителя да използва продукта за специални цели и Fertan 
Korrosionsschutz  Vertriebsgesellschaft mbH. 

Съдържание на  
твърди вещества 

52,5 - 55,5 % от теглото 

Препоръчана дебелина 
на слоя 

10 - 20 µ (сухо) 

Устойчивост на температури - 300 °C 

Съхране
ние 

хладно и сухо място, без опасност от замръзване 

Указание за безопасност 

Преди употреба се запознайте с указанията за безопасност. 
 

Поискайте директно от нас информационния лист за безопасност. 

ВАЖНО! 
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