
Obchodní název BODY 930
Charakteristika Černý tixotropní materiál na bázi asfaltu a kaučuku. Používá se jen na

spodní části automobilů, které chrání proti korozi, hluku a nárazům
kamínků. Má velmi dobrou přilnavost a elasticitu. Může se ředit 10-20%
benzínem, toluenem, xylenem. Nanáší se štětcem nebo speciální pistolí na
spodní části aut (tlak 3-5 bar). Schne rychle, není jej možno lakovat,
protože obsahuje asfalt.

Obch. reference pro
objednávku

1021000010 – černá                1kg plechovka / 12 ks
1021000012 – černá                2,5kg plechovka / 3 ks
1021000018 – černá                5kg plechovka / 3 ks
1021000024 – černá                20kg plechovka / 1 ks

Použití Výhradně k ochrannému a tlumícímu nátěru spodků karoserií.

Ředidlo Druh: lakový benzín, toluen, xylen
Doporučené zředění: 10-20%

Tužidlo -----

Schnutí / 20°C 1-5 hodin 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
Upozornění

Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit.
Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY
ANTICORROSIVE PRIMER).
Plechovku BODY 930 promíchat a podle potřeby zředit (za stálého
míchání přidávat malé množství ředidla). Při jednom nátěru můžeme
nanést i velice silnou vrstvu – materiál je tixotropní a nestéká.
Nelze přelakovat emaily – obsahuje asfalt.
Nedoporučuje se aplikovat na spodky ošetřené nátěrovými hmotami na
bázi vosků. Dosažená tloušťka při aplikaci se po vysušení nemění.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R11 Vysoce hořlavý. R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku
s kůží a při požití. R40 Možné nebezpečí nevratných účinků.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů
zapálení – Zákaz kouření. 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. S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Klasifikace F – Vysoce hořlavý, Xn – Zdraví škodlivý


