
 
 
 

 

 

 

- ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - 

 
7776/A 

ЗАЩИТНА ГРЕС 
 

ОПИСАНИЕ 
 

 

7776/A е нетопяща се грес с много добра адхезия, която не позволява измиването й от други 
химически продукти и от замърсяването със смола. Защитната грес предотвратява контакта 
на смолите с някои метални части, когато такъв контакт е нежелателен. Основните 
характеристики на защитната грес 7776 / A са: 

- Водоотблъскване и устойчивост на измиване; 

- Много добра адхезия към различните повърхности; 

- Много добро поведение при високи температури. 

 

 

Характеристики 

 

Физични свойства 

Външен вид в кутията Тиксотропен 

Отводнителна точка Нетопим, огнеупорен 

Специфична гравитация при 25°C 900±50 gr./Lt. 

Работна температура -10 / +240°C. 

 
Химични характеристики 

Вода Отличен 

Солена вода Отличен 

DOLPHON Серия XL Отличен 

DOLPHON CC 1105 и всички други DAP смоли Отличен 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Греста 7776/A е подходящ за защита на механични части, когато импрегнирането се извършва 
с полиестерни смоли. 

 

- Нанесете мазнината върху частите, които трябва да бъдат защитени с помощта на 
шпатула или четка, като внимавате да избегнете замърсяване на зоните, върху 
които смолата трябва да се залепи. 

- Импрегнираите във фурната според обичайните цикли на импрегниране. 

- Почистете частите от защитната грес. 

 

 
Внимание: Цялата информация и инструкции за приложение относно този продукт се основават на технически спецификации, които считаме 
за надеждни и се предоставят като пример, според нашия опит в приложението. Те не установяват никаква гаранция, а само представляват 
отправна точка, подлежаща на промени, в зависимост от заявлението и вида на материала, който ще се третира. Преди употребата на продукта 
потребителят трябва да определи годността за предвидената употреба, като поема всички рискове и отговорност за всичко, което може да се 
случи във връзка с приложението. Производителят и / или продавачът не се счита за отговорен за злополука, загуба или повреда 
(непосредствена или последваща), произтичаща от употребата и / или невъзможността за използване на съответния продукт. Albesiano Sisa 
Vernici srl си запазва правото да променя или променя по всяко време и без предупреждение 
технически спецификации на продукта, описани в този информационен лист 
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 Този документ анулира и заменя всички предишни. 
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