
Դիմապակու սոսինձ Expert  

Բարձր մոդուլայնությամբ, ոչ հաղորդիչ և միաբաղադրիչ նյութ, որը շատ հեշտ 

է դուրս մղել տարայից 

Անվտանգության բարձիկով մեքենաների պարագայում 2 ժամ 

հեռավորություն  

Համեմատաբար հեշտ է դուրս մղել տարայից 

Պարկուճի հուսալի փականով 

• Չի պարունակում լուծիչներ և PVC 

• Խզման կարճ հատույթով 

• Գերազանց կայունություն 

Անվտանգության փորձարկում 

• Քշելու ժամանակը հաստատվել է վթարի թեստով 

և TÜV վկայականով՝ համաձայն FMVSS208/212-ի 

• Համապատասխանում է օրիգինալ 

սարքավորումներ արտադրողների 

(տրանսպորտային միջոցներ արտադրողների) 

պահանջներին  

 

Ցուցում 

 Կարևոր է, որ Würth ակտիվ մաքրող միջոցը և 

Würth Varioprimer-ը օգտագործվեն մակերեսի 

մշակման համար համար: Օգտագործելուց 

առաջ պետք է ստուգվի պիտանելության ժամկետը: 

Կիրռեք քսուքը՝ ատրճանակն ուղղահայաց 

պահելով, սկսած պատուհանի ստորին եզրից: 

Մեքենան չդնել ամբարձիչի վրա։ Խնդրում ենք 

հաշվի առնել մեքենա արտադրողի բնութագրերը՝ 

կապված կողեզրի երկրաչափական 

ձևի հետ: Պետք է պահպանել կիրառման և 

մեքենան վարելու միջև ընկած 

ժամանակային ինտերվալները: 

  

  

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ 

հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի 

վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ 

անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել 

սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի 

բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և 

վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ 

մենք պատասխանատվություն չենք կրում 

վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր 

տեխնիկական սպասարկման անվճար 

ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական 

ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես 

խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր 



վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված 

խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում 

են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի 

շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր 

արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից 

արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ 

հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար: 

Կիրառումը 

Մարդատար մեքենաների, առևտրային մեքենաների, ֆուրգոնների և գյուղատնտեսական և շինարարական 

մեքենաների ապակեպատման աշխատանքների համար  

 

Ցուցումներ##keep# # 
##keep## 

Համոզվեք, որ նյութը կիրառվում է մաքուր աշխատանքային միջավայրում։ Սոսինձը կիրառելու համար 

օգտագործեք համակարգի համապատասխան բաղադրիչները: Մակերեսների նախնական մշակումը 

պարտադիր է։ Մաքրեք կիրառմա նեթնակա մակերեսները և թողեք չորանա 5 րոպե։ Դիմապակու միացվող 

մակերեսին քսեք վարիոպրայմերիի բարակ շերտը և թողեք 10 րոպե չորանա: Նյութը ատրճանակով կիրառեք 

շրջանակին ուղղահայաց՝ սկսած դիմապակու ստորին եզրի կենտրոնից։ 

Եթե կպչվող մակերեսի ներկը վնասված կամ թարմ ներկված է, վարիոպրայմերը պետք է քսել և թողնել չորանալ 

մոտ 10 րոպե: Նախքան վարիոպրայմերը կիրառելը պետք է թույլ տալ, որ ներկը ամբողջությամբ չորանա: Եթե 

սոսինձի բուշտը կտրելու և սոսինձը քսելու միջև ընկած ժամանակահատվածը 8 ժամից ավելի է, խորհուրդ ենք 

տալիս կտրված սոսինձի բուշտն ակտիվացնել վարիոպրայմերով: 

 Ցուցում 

Մի կայանեք մեքենան բարձրացնող հարթակի վրա։ Անպայման աչքի անցկացնել մեքենա արտադրողի 

բնութագրերը՝ կապված կողեզրի երկրաչափական ձևի հետ։ Պետք է պահպանել կիրառման և մեքենան 

վարելու միջև ընկած ժամանակային ինտերվալները: Պնդացման և օդափոխության ժամանակները կախված 

են շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից և խոնավությունից: 

Դիմապակու սոսինձը պետք է պաշտպանված լինի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից 

վարիոպրայմերով, իսկ վարիոպրայմերը՝ կերամիկական տրաֆարետային եզրով կամ այլ կերպ: 

 


