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Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. 
Çok sayıda uygulama ve depolama/işleme koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. 
Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağlar ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ederse; sağlanan danışma veya 
servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı 
olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. 
Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Metal yüzeylerdeki tamiratlarda, 
dolgu ve düzleştirme işlemleri 
için tamir macunu.

• Yüksek performanslı, 2 bileşenli, özel 
kimyasal bileşiminden dolayı metale 
benzer özellikler gösteren reaksiyonlu 
bir reçine sistemidir.

• Bileşenlerinin ideal karışım oranından 
dolayı (A:B = 1:1, tüplerden iki eşit 
uzunlukta birebir oranında malzeme 
sıkılır) onarım maddesi karışımının 
yanlış yapılmasını neredeyse imkansız 
hale getirir.

• Sıvı metal Fe1 zaman bakımından hızlı 
çözüm gerektiren küçük onarım işleri 
için özel olarak tasarlanmıştır. 

• Bir spatula ile uygulanabilir ve akmaz. 
Bu sayede düşey yüzeylerde de 
uygulanabilir.

• Kürleşme sonrası tornalama, frezeleme, 
delme vb.  talaş kaldırma işlemleri 
sorunsuz olarak uygulanabilir.

Art.-Nr. 0893 449
Amb./Ad. 1

Ağırlık 500 g

Renk Gri
Min./max. kürleşmiş malzemenin sıcaklık 
dayanımı -60 ila +120 °C

Üretimden itibaren raf ömrü 24 ay

Kullanım alanları

Aşınan yerler Sızıntı yerleri Boşluklar Hasarlar Üretim

• Pompa gövdeleri
• Kanatlar
• Pervaneler
• Isı eşanjörleri
• Kondansatörler
• Kaydırma olukları
• Dişlerde

• Radyatörler
• Depolar
• Su depoları
• Yağ hatları
• Gövdeler

• Döküm uygulamalarında 
oluşan boşluk hasarlarında

• Miller
• Hidrolik silindirler
• Motor blokları
• Yatak yuvaları
• Krank gövdeleri

• Kalıplar
• Tutucular
• Modeller
• Prototipler

Detay/Uygulama:
Kalıp yüzeylerinde bulunan boşlukları 
doldurmak ve borulardaki sızıntı 
yapan çatlakları onarmak için özellikle 
uygundur.

Talimatlar:
İşlem öncesi metal yüzeyler 
pürüzlendirilmiş, yağdan ve kirden 
arındırılmış olmalıdır. A ve B 
bileşenlerini 1:1 oranında homojen bir 
şekilde karıştırınız ve hemen uygulayınız. 
Kürleşme sonrası tornalama, frezeleme, 
delme vb.  talaş kaldırma işlemleri 
sorunsuz olarak uygulanabilir.

SIVI METAL FE 1


