
Obchodní název BODY 960 2K WASH PRIMER
BODY 960 ACTIVATOR

Charakteristika Výborný, průhledný světle žlutý, dvousložkový základ, zvláště vhodný na
hliníkové, nerez a pozinkované povrchy. Tuží se tužidlem na kysličníkovém
základu BODY 960 ACTIVATOR v poměru 1:1. Nanáší se v jedné vrstvě
silné přibližně 10 μm a schne přibližně za 10 minut. Je schopný přijmout
všechny druhy dvousložkových akrylátových plničů a barev. Nelze na ně
požít polyesterové materiály, protože na něm neusychají (je to možné pouze
tehdy, použije-li se jako mezivrstva akrylátový plnič BODY 3+1, 4+1, 5+1).

Obch. reference pro
objednávku

1330000050 – světle žlutá, průhl. 1L plechovka / 12 ks
1330001050 – Activator   1L plechovka / 12 ks

Použití Slouží jako základní nátěr na hliník, pozink, nerez a zinek (automobilový
průmysl, strojírenství, stavebnictví a jiné).

Ředidlo -----

Tužidlo BODY 960 ACTIVATOR
Max. objemový poměr tužení: 100%

Schnutí / 20°C 10 minut

Způsob aplikace Stříkací pistole:                   tryska: 1,4 – 1,5 mm (max. 1,8 mm)
Tlak: 3 – 4 atm.

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu
B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Holý povrch důkladně očistit, odmastit BODY ANTISILEM.
Natužit potřebné množství základu BODY 960 tužidlem BODY 960
ACTIVATOR v poměru 1:1. Dobře promíchat. Nastříkat jednu vrstvu. Jedna
vrstva suchého filmu o síle 10 μm je dostatečná jak k vytvoření antikorozní
ochrany, tak i základu pod další povrchovou úpravu.
Po uschnutí jej můžeme bez broušení přestříkat jakýmkoliv lakovacím
systémem. V případě potřeby tmelení polyesterovými tmely je zapotřebí
určené místo nejdříve přestříkat akrylátovým plničem 3+1, 4+1 nebo 5+1.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R10 Hořlavý. R22 Zdraví škodlivý při požití. R36/38 Dráždí oči a kůži. R43
Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží. R45 Může vyvolat rakovinu. S2
Uchovávejte mimo dosah dětí. S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při
používání. S23 Nevdechujte plyny/páry. 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). S46 Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Klasifikace T – toxický, F – vysoce hořlavý, Xi – dráždivý
Je vhodný i na nový nezoxidovaný pozinkovaný plech.


