
Obchodní název BODY AUTOLACK DELUX
Charakteristika Syntetický, na vzduchu rychle schnoucí lak z akrylátových pryskyřic

s vysokým a stabilním leskem a barevnou stálostí. Je odolný vůči
povětrnostním vlivům. Výborný materiál k vysoce kvalitním nástřikům,
zvláště automobilů. Dodává se v mnoha standardních odstínech a
v odstínech vyhotovených na objednávku. Ředí se 20-25% ředidlem
BODY SYNT nebo urychlovačem na izokyanidovém základu BODY
20:80. Nanáší se na staré nátěry nebo na nazákladované povrchy, vždy
obroušené brusným papírem č.600 – 800.

Obch. reference pro
objednávku

1408000050 – míchaný      1L plechovka
1408000099 – míchaný  400ml spray

Použití K lakování (vrchní lak) automobilů i jiných výrobků, jak na staré laky,
tak i na nazákladované povrchy, ale vždy obroušené.

Skladovatelnost 24 měsíců
Likvidace Spalovna nebo schválená skládka.
Ředidlo Druh: BODY SYNT                             Doporuč. zředění: 20-25%
Tužidlo Druh: BODY 20:80
Schnutí / 20°C 30 – 40 minut (na dotek) a po 12 hodinách při 20°C
Způsob aplikace Stříkací pistole – tryska 1,3 – 1,5 mm                 tlak: 3 – 4 atm

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu

B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Starý lak nebo nazákladovaný povrch vždy obrousit a odmastit BODY
ANTISILEM.
Po otevření plechovky obsah dobře promíchat a odlít potřebné množství
výrobku. Naředit urychlovačem BODY 20:80 nebo ředidlem BODY
SYNT. Dobře promíchat a přes cedítko nalít do stříkací pistole. Je nutné
nástřik automobilu provádět ve dvou vrstvách. Mezi prvním a druhým
nástřikem necháme 10 – 15 min. vytěkat ředidlo.
Pokud je nástřik prováděn ve stříkacím boxu, je nutné po ukončení
nástřiku nechat asi 15 – 20 min. vyprchat ředidlo. Během této doby se
barva rozlije. Teprve potom můžeme zvýšit teplotu ve stříkacím boxu.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R10 Hořlavý. R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R38 Dráždí kůži. S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S23 Nevdechujte páry. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

První pomoc S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a
        vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
        lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
        nebo označení.

Klasifikace Xn – zdraví škodlivý


