
Obchodní název BODY 980 1K
FILLING PRIMER

Charakteristika Rychleschnoucí, jednosložkový plnící základ béžové barvy, vhodný pod
všechny druhy barev (syntetické, akrylátové, metalízy). Nutno ředit 50 –
100% ředidlem BODY ECO THINN nebo BODY ACRYL THINNER
(NORMAL/SLOW) a nanáší se jen v tenkých vrstvách stříkací pistolí (1,3 –
1,5 mm). Aplikuje se na obroušené povrchy a dá se brousit po 20 – 30
minutách (při teplotě 20 °C).

Obch. reference pro
objednávku

1341000050 – žlutá  1L plechovka / 6 ks
1341000150 – šedá  1L plechovka / 6 ks
1341000053 – žlutá  4L plechovka / 3 ks
1341000153 – šedá  4L plechovka / 3 ks

Použití Jako plnící základ pod všechny druhy barev.
Pro rychlé opravy – zejména samostatných dílů karoserií.

Skladovatelnost 24 měsíců

Ředidlo BODY ECO THINN
BODY ACRYL THINNER (NORMAL / SLOW)
Doporučené zředění: 50 – 100%

Tužidlo ------

Schnutí / 20°C 10 – 15 minut

Způsob aplikace Stříkací pistole: tryska: 1,3 – 1,5mm

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu
B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Povrch obrousíme a odmastíme.
Plechovku po otevření důkladně promíchat. Odlít potřebné množství hmoty,
naředit 50 – 100% BODY ECO ředidlem. Promíchat a aplikovat.
BODY 980 1K FILLING PRIMER může být nanášen i ve více vrstvách.
Po zaschnutí a přebroušení může být přestříkán všemi lakovacími systémy.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R11 Vysoce hořlavý. R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku
s kůží. R38 Dráždí kůži. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení –
Zákaz kouření. 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. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení.

Klasifikace Xn – zdraví škodlivý
F – vysoce hořlavý
Stříkat vždy po tenkých vrstvách.


