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INSONORIZANT SINTO MASTER
DESCRIEREA PRODUSULUI
Insonorizantul SINTO MASTER este un mastic monocomponent de protecŃie (pe bază de răşină şi
cauciuc in solvent ) . Acesta este anticoroziv, antistatic. Insonorizantul SINTO MASTER are culoarea neagră,
gri sau albă. După aplicare formeaza repede un strat elastic si rezistent la abraziune. Nu se crapa chiar
daca este aplicat la temperaturi scazute.

APLICAłII
Insonorizantul SINTO PLUS se foloseşte la protejarea caroseriei atât pe dedesubt, cât şi pe părŃile vizibile
asigurând o izolare perfectă şi o mare rezistenŃă la coroziune. Este insolubil in apa si poate fi vopsit la scurt
timp de la aplicare. Poate fi vopsit cu vopsea standard pe baza de solvent.

TIPURI SUBSTRAT
Se poate aplica direct pe:
- interiorul usilor, aripilor, pragurilor si partea de dedesubt a caroseriilor autovehiculelor
- oŃel, aluminiu

MOD DE UTILIZARE
1. Se agită tubul ( cel putin 15 sec ).
2. Pregătire substrat:

Se va degresa
SuprafeŃele ce urmează a fi acoperite trebuie curăŃate foarte bine de rugina, grăsime şi praf.
Aplicarea peste straturi vechi se face doar dupa o bine slefuire.
3. PulverizaŃi produsul cu un pistol clasic cu duză reglabilă sau cu un pistol de presiune la presiunea de
4-5 bar. DistanŃa optimă de lucru este de aprox. 15 - 20 cm. Aplicati doua straturi in cruce. Grosimea stratului
uscat recomandat este de 350 - 400µm.
4. Uscare:

2 ORE . La 20 0C
30 min la 60-65 0C
FuncŃie de grosimea stratului aplicat, acesta poate fi vopsit după 40 min. Rezista pentru scurt timp si la 100
0
C. Dacă se doreşte aplicarea unui strat mai gros, se recomandă aplicarea în mai multe straturi, fiecare strat
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trebuind lăsat să se usuce. Grosimea stratului uscat nu trebuie sa depaseasca 1 mm. Se va evita uscarea cu
lampi cu infrarosii.

CARACTERISTICI TEHNICE

CompoziŃie chimică: cauciuc si rasini in solvent, aditivi si materiale de umplutura
ConsistenŃă: lichid vascos
Culoare: bej deschis, gri, negru
Densitate la 200 C : 1,43 ± 0.03 g/cm³
Continut de solid : 71 ± 2%
Rezistenta la incovoiere : buna
Diluanti : diluanti pentru vopsea nitro ( a se evita folosirea diluantilor care contin alcool sau apa ).
Grosimea stratului ud : 400 – 500 µm
Uscat la atingere 250 C: 20 - 25 min.
Temperatura de aplicare ; intre 10 si 350 C
Aplicare vopsea 250 C : dupa 40 min.
Putere de acoperire : 2.5 kg/m² pentru un film uscat de 300 µm.
Produs rezistent la: apă, ceaŃă salină, soluŃii alcaline uşoare

DEPOZITARE SI AMBALARE

Se depozitează în ambalajul original, în depozite răcoroase şi bine ventilate, ferit de intemperii de acŃiunea
razelor soarelui şi îngheŃ, la temperaturi cuprinse intre 5 -30°C.
Insonorizantul SINTO MASTER se prezintă în ambalaje de 1 l ( 1.43 kg ) şi 2 kg. Recipientele sunt marcate cu:
denumire, lot, data de expirare, greutate netă, instrucŃiuni de folosire.
NTS şi PSI: Toate operaŃiile de manipulare, transport, depozitare se vor efectua respectand normele de tehnica
securităŃii muncii şi paza pentru stingerea incendiilor corespunzătoare produşilor inflamabili şi toxici.
IMPORTANT:
Nu se utilizează la temperaturi sub 5ºC sau superioare 30ºC. Nu pulverizaŃi produsul în apropierea unei
flăcări sau a unei surse de căldură

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni la 20°C
Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricaŃiei, respectând condiŃiile recomandate de ambalare şi
depozitare.
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