
Obchodní název BODY 900
Charakteristika Speciální ochranný prostředek proti rzi na bázi vosku. Poskytuje i

výbornou izolaci proti hluku.
Uplatní se ve všech dutinách karoserie (dveře, prahy, sloupky apod.). Má
vysoké penetrační vlastnosti a je odolný vůči vysokým teplotám i mrazu.
Nanáší se pomocí speciální stříkací pistole, která se našroubuje na 1 lit.
plechovku (stříkací tlak 5 – 6 bar). Rychle schne a není jej možno
přelakovat.

Obch. reference pro
objednávku

1030000050                             1L plechovka / 12 ks
1030000054                             5L plechovka / 4 ks
1030000058                             20L plechovka / 1 ks
1030000099                               400ml sprej / 12 ks

Použití Ochrana dutin karoserií proti korozi (nosníky, prahy, dveře, kapoty,
světlomety atd.)

Ředidlo Druh: lakový benzín, syntetické ředidlo
Doporučené zředění: 10%

Tužidlo -----
Schnutí / 20°C -----
Způsob aplikace Stříkací pistolí na spodky, tryska: 3 mm             tlak: 0,5 - 0,6 MPa

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu

B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Omýt spodek a povrch karoserie .
Osušit.
Vyvrtat aplikační otvory podle pokynů výrobce automobilu.
Protřepat nebo promíchat BODY 900.
Podle potřeby zředit.
Pomocí pevných a ohebných nástavců ošetřit dutiny karoserie.
Spotřeba cca 1L BODY 900 na střední osobní automobil.
Potřísněné lakované plochy karoserie očistit lakovým nebo technickým
benzínem a měkkým hadrem, nejlépe však ANTISILEM.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R11 Vysoce hořlavý. R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku
s kůží. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. S2
Uchovávejte mimo dosah dětí. S23 Nevdechujte plyny/páry. S24/25
Zamezte styku s kůží a očima. S51 Používejte pouze v dobře větraných
prostorách.

První pomoc S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým
množstvím vody. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Klasifikace F – Vysoce hořlavý, Xn – Zdraví škodlivý


