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COSMOFEN ALU-PROTEKTOR
ТЕХНИЧЕСКА СПРАВКА

Антикорозионна смес за уплътнение в
продукти от алуминий

Сфера на приложение:
Космофен Алупротектор е нова по рода си антикорозионна смес за
уплътнения в сглобки, продукт  с изключителни свойства и нови техники за
приложение.
Космофен Алупротектор е подходящ за професионална употреба със
различни приложения като:  уплътнения на сечения,  фуги и др. връзки в
производството на алуминиеви прозорци, врати и фасадни елементи, както
и за производството на ролетни врати и прозорци.
 Космофен Алупротектор се употребява и при уплътнение на фуги в
производството на рекламни пана, табели и  други видове елементи и при
изграждане на фургони, надстройки на лекотоварни превозни средства.
Космофен Алупротектор е тиксотропна смес, втвърдява се  без да  се
свива, и не влияе на  втвърдяващите свойства на другите използваните
лепила, например при свързващите ъгли на алуминиеви сглобки.
Космофен Алупротектор при втвърдено състояние  се характеризира с
еластичност, UV-стабилност и устойчивост на атмосферни влияния.
Плътността (водна струя от 140  мм)  се потвърждава след интензивно
натоварване (SS 818141) и след натоварване от климатични влияния.
Космофен Алупротектор може да бъде лакиран със специални лакове
или  прахово боядисан (до температура на кипене ≤+180ºС).
Космофен Алупротектор действа като защита от корозия на алуминия
(сертификат от изпитания от университета в Кайзерслаутерн  (AWOK) и
предпазва  от проникване на корозия зад прахово боядисаните, лакирани
профили.
Космофен Алупротектор не е класифициран като опасен при
транспортиране продукт.

     ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

БАЗА  1-компонентен овлажнител силанполитетер - преполимер
ЦВЯТ след полимеризация                   сив ~RAL 7047 telegrey
СВОЙСТВА след полимеризация                                        еластично
СВОЙСТВА след полимеризация                                        еластично
Степен на втвърдимост след полимеризация     приблизително 20-25 Степен-А

според DIN 5305 Степен-А

ВИСКОЗНОСТ ( при + 200 С )     нисковискозно-пастообразно

mailto:office@pachico.net
mailto:zerovski@pachico.net
http://www.pachico.net/


ПЛЪТНОСТ  ( според ЕН 542 при + 200 С ) приблизително 1.48 g/см3

ВРЕМЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ - На кора – сухо
                  ( при 200 С, 60 % влажност на
            Въздуха, маса на основата 200µm- РЕ/ PVC )  ок. 80 мин.

ВРЕМЕ ЗА ЗАКАЛЯВАНЕ
( при + 200С, при относителна влажност на

                                      въздуха до 50% и лепилна гъсенична ивица 1.5 мм )       ок. 24 ч.
МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА ( на обработка ) от +100С

УКАЗАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА:
Вариант 1:
Космофен Алупротектор е приложим директно посредством дозиращия отвор

на фолиената тубичка (саламче) върху сух профил.

Вариант 2:
Космофен Алупротектор се дозира с помощта на дозиращ накрайник  върху

чиста подложка, след което с помощта на валяче или посредством шпакличка се
нанася на разреза на профила (двустранно на ъгловата сглобка).

ЦВЕТОВЕ:  Космофен Алупротектор се доставя  стандартно в сив цвят.
                      Други цветове могат да се получат чрез тониращи пасти Cosmofen.  В

този случай е препоръчително да се действа/прилага както е описано в
„Вариант 2”.

СВЪРЗВАНЕ:   Обработените с Космофен Алупротектор повърхности и съответно
ъглови сглобки, се свързват до образуване на филма. Космофен
Алупротектор е тиксотропно като гъстота, не капе по отвесни
повърхности, втвърдява се без да намали обема си, така че фугите до
5mm имат трайно покритие.

ПОЧИСТВАНЕ: Космофен Алупротектор се заглажда по време на периода за
образуване на филма със „заглаждащо средство” или с бяла
невлакнеста материя  навлажнена с COSMOFEN 60

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в плътно затворена тубичка, на сухо място, на
температура между +15ºС  и  +25ºС, без да е на директна   слънчева
светлина.

РАЗМЕР НА ОПАКОВКИТЕ: 150g алуминиева тубичка

КЛАСИФИКАЦИЯ: Космофен Алупротектор не е класифициран, като опасен
продукт съгласно класификацията на опасните вещества
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