
Obchodní název BODY 950
Charakteristika Izolační protihluková antikorozní hmota na bázi kaučuku. Je připravena k

použití a nanáší se stříkací pistolí, kterou našroubujeme na nádobku (tlak 3
– 5 bar). Rychle schne a po zaschnutí zůstává elastická s velmi dobrou
přilnavostí. Může se ihned přelakovat „mokré na mokré" barvami DELUX,
nebo po vyschnutí akryláty 2K i metalízami.

Obch. reference pro
objednávku

1010x00050 – černá, šedá, bílá 1L plechovka / 12 ks
1010x00053 – černá, šedá, bílá 4L plechovka / 3 ks
1010x00058 – černá, šedá, bílá 20L plechovka / 1 ks
1010x00099 – černá, šedá, bílá 400ml sprej / 1 ks
1010100012 – černá                2kg plechovka / 6 ks

Použití Pro ochranu vnějších i vnitřních částí automobilu,  prahy, lemy blatníků,
spoilery, nárazníky, zavazadlové prostory a jiné. Vnější části se doporučuje
přelakovat (přímý styk se slunečními paprsky zkracuje životnost
materiálu). K vyrovnání nerovností v motorovém prostoru, interiéru a v
zavazadlovém prostoru - zejména po provedených karosářských opravách.

Ředidlo Dodává se naředěný
Tužidlo -----
Schnutí / 20°C 10 min. jedna vrstva 2 mm
Způsob aplikace Stříkací pistolí na spodky, tryska: 3 mm             tlak: 0,3 - 0,6 MPa

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu

B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Z ošetřovaných ploch odstranit asfaltové skvrny. Ošetřované plochy očistit
a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít
základovou barvou (doporučuje se BODY ANTICORROSIVE PRIMER,
Plechovku BODY 950 řádně promíchat protřepáním. Plechovku
našroubovat na stříkací pistoli na spodky. BODY 950, bílý odstín lze
tónovat přidáním syntetického emailu (např. BODY DELUX) Stříkat vždy
(!) ve dvou vrstvách (2 mm), celková tloušťka BODY- minim. 3 mm.
„Za mokra" možno přelakovat syntet. emaily. Po zaschnutí lze přelakovat
všemi lakovacími systémy.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R11 Vysoce hořlavý. R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku
s kůží a při požití. R40/20/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. S1/2
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah
zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S25 Zamezte styku s očima. S36/37
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

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).
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení.

Klasifikace F – Vysoce hořlavý, Xn – Zdraví škodlivý


