
Obchodní název BODY 950 SPRAY
Charakteristika Kombinace kaučuku a syntetických pryskyřic.

Obch. reference pro
objednávku

1010000099 - bílá 400ml sprej / 6 ks
1010100099 - černá 400ml sprej / 6 ks
1010200099 - šedá 400ml sprej / 6 ks

Použití Na spodní části karoserie, blatníky, prahy, podběhy, zavazadlový
prostor a vnitřní části dveří.

Vlastnosti Velmi dobrá protihluková izolace a dokonalá ochrana před oděrky
způsobené kamínky z cest.

Způsob aplikace Sprej

Skladovatelnost 24 měsíců

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu

B) Aplikace výrobku

Nanáší se na plochy suché, zbavené nečistot a prachu.

Aplikuje se pouze na plochy ošetřené antikorozním základem.
Aplikujeme 2 – 3 vrstvy v 5 – 10 min. intervalech mezi vrstvami. Schne
rychle a zůstává elastická. Dodává se v barvě bílé, černé a šedé.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R12 Extrémně hořlavý
R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
R36/38 Dráždí oči a kůži
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S23 Nevdechujte páry (aerosoly)
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc
S28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody
S45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
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 omyjte velkým množstvím vody.
S45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Upozornění F+ – extrémně  hořlavý, Xn – Zdraví škodlivý
Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před sluncem a teplotami nad
50°C. Násilím neotvírejte a nevhazujte do ohně ani po použití.
Nestříkejte do otevřeného ohně ani na žhavé materiály. Nevyprázdněné
nádobky neodkládejte do odpadu. Jsou hořlavé.


