
Obchodní název BODY ETCH
FILLING PRIMER

Charakteristika Vynikající kyselinou tužící, jednosložkový, antikorozní, přilnavý základ. Ředí
se 50% akrylátovým ředidlem BODY ACRYL THINNER (NORMAL /
SLOW) nebo BODY ECO THINN. Vhodný na všechny kovy (hliník,
galvanizované – nerez – všeobecné kovy). Má velmi dobrou přilnavost na
nevybroušeném povrchu, schne po 20 – 45 minutách a dá se lakovat všemi
systémy „mokré na mokré“ nebo i po vybroušení.

Obch. reference pro
objednávku

1341000250 – šedá  1L plechovka / 6 ks
1409000699 – šedá  400ml sprej / 6 ks

Použití Na kovové povrchy z černého plechu, pozink, nerez, hliník. Vhodný zejména
na nové díly jako jsou nové blatníky, kapoty a veškeré díly, které nebyly a
nebudou následně tmeleny.

Skladovatelnost 24 měsíců

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

Tužidlo ------

Schnutí / 20°C 30 – 45 minut; 10 min./60°C; IR 3 – 5 min.

Způsob aplikace Stříkací pistole: tryska: 1,5 – 1,8mm

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu

B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Povrch obrousíme, odmastíme a očistíme od případných nečistot (rzi, tuku,
oleje, prachu apod.). Nové díly pouze odmastit.
Ředit 50% BODY ACRYL ředidlem. Promíchat a aplikovat dvě vrstvy pistolí
s tryskou 1,5 – 1,8 mm s prodlevou mezi jednotlivými nástřiky 5 – 10 minut.
Po 30 min. lze povrch brousit za sucha P240 – 400 nebo pod vodou P600 –
1000. Je přelakovatelný všemi typy barev.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R12 Extrémně hořlavý. R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku
s kůží a při požití. R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R67
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S2 Uchovávejte mimo
dosah dětí. S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S16 Uchovávejte
mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S23 Nevdechujte
plyny/aerosoly. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S37/39 Používejte
vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 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+ – extrémně hořlavý


