
Obchodní název BODY 933
Charakteristika Speciální materiál proti vlhkosti sloužící i jako antihluková ochrana.

Obsahuje umělé pryskyřice, kaučuk, asfalt a vosk. Užívá se k ochraně
podvozku. Schne rychle, nepraská, dobře vyplňuje póry a zůstává elastická
v teplotách od –20°C do +60°C. Přilnavost je velmi dobrá jak na čistých
plochách, tak i na starých asfaltových nátěrech.
Nanáší se stříkací pistolí, kterou našroubujeme přímo na nádobku (tlak 5-6
bar). Nedá se lakovat, protože materiál obsahuje asfalt a vosk.

Obch. reference pro
objednávku

1023000050 – černá                1L plechovka / 6 ks

Použití - k ochraně podvozků
- ochrana proti vlhkosti
- protihluková ochrana

Ředidlo Druh: lakový benzín, BODY SYNT
Doporučené zředění: dodává se naředěný

Tužidlo -----

Schnutí / 20°C 20 minut

Způsob aplikace Stříkací pistolí na spodky                               tlak: 0,3 - 0,5 Mpa
Opravy štětcem

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu

B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Z ošetřovaných ploch odstranit asfaltové skvrny. Ošetřené plochy očistit a
odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít
základovou barvou (doporučuje se BODY ANTICORROSIVE PRIMER).
Plechovku BODY 933 řádně promíchat protřepáním. Plechovku
našroubovat na stříkací pistoli na spodky. Tloušťka nanášené vrstvy možno
volit podle potřeby, BODY 933 je nestékající – tzn., že je možné nanést
silnou vrstvu při jedné aplikaci. Spotřeba je cca 4 – 6 L, podle rozsahu
aplikace a velikosti podvozku.
Nelze přelakovat emaily – obsahuje asfalt a vosk.

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


