VAKU DOLGU MACUNU PROGRAMI
Kullaným ve uygulama alanlarý
VAKU 10 Püskürtme dolgu
Art.-Nr.
0892 601 01

Ýçerik
Taným
Özellikler
950 ml + 50 ml sertleþtirici Geniþ yüzeyli macunlama iþlerinden sonra
Hýzlý kuruma.
gözeneklerin, engebeli yerlerin, taþlama izleri- Çok kolay zýmparalanabilir.
nin doldurulmasý.

VAKU 20 Ýnce macun
Art.-Nr.
0892 602 01
0892 602 02

Ýçerik
Taným
970 g + 30 g sertleþtirici Mevcut gözeneklerin nihai kapatýlmasý, küçük
1960 g + 40 g sertleþtirici çiziklerin, sýyrýklarýn ve engebelerin onarýmý
için dolgu macunu.
Dolgu macunu VAKU 40 için son kat kaplama.

Özellikler
Ýnce ayarlanmýþ dolgu malzemesi ve reçine kombinasyonu.
Kolay zýmparalanabilirlik. Gözenek siz macunlama

VAKU 30 Üniversal macun
Art.-Nr.
0892 603 01
0892 603 02
0892 603 03

Ýçerik
870 g + 30 g sertleþtirici
1960 g + 40 g sertleþtirici
2640 g + 60 g sertleþtirici

Taným
Son derece üstün özelliklere sahip çok fonksiyonlu dolgu macunu. Dolgu maddesi ve ince
macunlama için kullanýlabilir.

Özellikler
Kolay zýmparalanabilirlik. Bütün
çinko kaplamalar dahil çok geniþ
kullaným yelpazesi.

Taným
Derin engebelerin ve sýyrýklarýn doldurulmasý
ve düzleþtirilmesi için dolgu macunu.

Özellikler
Üstün doldurma özellikli.
Çok kolay zýmparalanabilir.
Bütün çinko kaplamalar dahil çok
geniþ kullaným yelpazesi.

VAKU 40 Dolgu macun
Art.-Nr.
0892 604 02

Ýçerik
1760 g + 40 g sertleþtirici

VAKU 50 Plastik macunu
Art.-Nr.
0892 605 01

Ýçerik
970 g + 30 g sertleþtirici

Taným
Özellikler
Plastik malzemeler üzerindeki sýyrýklarýn, çukur yer- Elastik. Hýzlý kurur. Kolay zýmpalerin ve kontürlerin onarýmý için dolgu macunu.
ralanabilir.

VAKU 60 TIN Metalik Macun
Art.-Nr.
0892 606 02

Ýçerik
1760 g + 40 g sertleþtirici

Taným
Polyester reçine bazlý alüminyum pigmentasyonlu dolgu macunu.Araç ve kaporta
yapýmýnda yüksek kalite taleplerini karþýlar.
Ýnce ayarlanmýþ dolgu malzemesi ve reçine
kombinasyonu en yüksek kaliteyi garanti ederDerin engebelerin doldurulmasý için son derece elveriþlidir.

Özellikler
Ýnce gözenekli. Kolay zýmparalanabilirlik. Alüminyum ve
çinko kaplamalar dahil çok
geniþ kullaným yelpazesi
Yüzdürme kalay yerine kullanýlabilir.

Taným
Geniþ çaplý engebelerin, deliklerin ve çatlaklarýn doldurulmasý için içine cam elyaf katýlmýþ
macun.Cam elyaf takviyeli plastik malzemelerin
ve küçük çapta pas yerlerinin onarýlmasý.

Özellikler
Sac, alüminyum ve galvanizli
zeminler üzerine iyi yapýþýr. Çok
kolay zýmparalanabilir.

VAKU 70 Cam elyaf macun
Art.-Nr.
0892 607 02

Ýçerik
1760 g + 40 g sertleþtirici
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VAKU 80 Onarým Reçinesi
Art.-Nr.
0892 608 01

Ýçerik
970 g + 30 g sertleþtirici

Taným
Büyük deliklerin ve GfK parçalarýn, cam elyaf hasýrlarla ve cam elyaf dokuma
malzemelerle baðlantýlý olarak onarýmý için laminasyon reçinesi.

VAKU 90 Cam elyaf hasýr
Art.-Nr.
0892 609 01

Ýçerik
1 m2

Taným
VAKU 80 onarým reçinesinin iþlenmesinde kullanýlan cam elyaf hasýr.
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