
Obchodní název BODY 910
Charakteristika Tixotropní materiál na bázi kaučuku. Chrání před korozí, hlukem motoru a

údery kamínků. Má velmi dobrou přilnavost. Je vhodný k ochraně
podběhů, spodních venkovních i vnitřních částí karoserie a podlah. Rychle
schne a může být přelakován barvami DELUX nebo akrylátovými barvami
i metalízami. Může být ředěn benzínem nebo ředidlem 10 – 20%. Nanáší
se štětcem nebo speciální pistolí na spodní části aut (stříkací tlak 3 – 5
bar).

Obch. reference pro
objednávku

1020000010 – šedá                 1kg plechovka / 6 ks
1020000018 – šedá                  5kg plechovka / 3 ks

Použití Ochranný a tlumící nátěr spodků karoserií. Je vhodný i k odhlučnění
motorového prostoru a interiéru (vnitřní podlahy, vnitřky dveří,
zavazadlový prostor).

Ředidlo Druh: lakový benzín
Doporučené zředění: 20 – 30%

Tužidlo -----
Schnutí / 20°C 1 – 5 hod. (podle tloušťky nátěru)
Způsob aplikace Stříkací pistolí na spodky                     tlak: 0,3 - 0,6 Mpa

Štětcem

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu

B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Ošetřené plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit.
Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY
ANTICORROSIVE PRIMER).
BODY 910 promíchat nebo protřepat, podle potřeby přiředit.
Stříkat nebo natírat vždy ve dvou vrstvách, tloušťka jedné vrstvy cca 1 – 2
mm (max. 3mm). Přestávka mezi aplikacemi 1. a 2. vrstvy 10 min.
BODY 910 lze přibarvit přimícháním syntetických emailů.
Lze přelakovat syntet. i polyuretanovými (akrylátovými) emaily. 10 min.
po ukončení aplikace BODY 910 jej lze přelakovat i tzv. „za mokra“.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R11 Vysoce hořlavý. R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R67 Vdechování par může
způsobit ospalost a závratě. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S37/39
Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít. 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. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení.

Klasifikace F – Vysoce hořlavý, Xn – Zdraví škodlivý

Upozornění Nedoporučuje se aplikovat na spodky ošetřené nátěrovými hmotami na
bázi vosků: např. Resistin Car, atp. Pozor při nízkých teplotách.


