
Obchodní název BODY TOP NITRO
SURFACE – FILLER

Charakteristika Rychleschnoucí, jednosložkový nitrocelulózový základ vhodný pod
nitrolaky, syntetické (DELUX) a akrylátové barvy. Nanáší se v tenkých
vrstvách na obroušené povrchy. Schne velmi rychle (15-20 min. při
teplotě 20°C) a dá se ihned brousit pod vodou brusným papírem č.600 –
1000.

Obch. reference pro
objednávku

1310000010 – šedá 1kg plechovka / 6 ks
1310000018 – šedá 5kg plechovka / 3 ks
1310100010 – žlutá 1kg plechovka / 6 ks
1310100018 – žlutá 5kg plechovka / 3 ks

Použití K rychlým opravám zejména samostatných dílů karoserií, jakož i na
celou karoserii. Je vhodný zvláště pod nitrocelulózové a syntetické
emaily, popř. jednosložkové akryláty.

Skladovatelnost 24 měsíců
Likvidace Spalovna nebo schválená skládka.
Ředidlo Druh: BODY ECO THINNER

          BODY THINNER EXTRA NITRO
Doporučené zředění: 20 – 30%

Tužidlo -----
Schnutí / 20°C 15 – 20 minut
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

Opravovaný povrch důkladně očistit a odmastit BODY Antisilem.
Tmelit stěrkou ve velmi tenkých vrstvičkách, je možné nanést 3 – 4
tenké vrstvičky i během jedné hodiny. Po zatvrdnutí brousit pod vodou i
za sucha papírem č.600 – 1000. Osušit vzdušným ofoukáním.
Možno přelakovat všemi druhy emailů (nitro, syntetickými i
polyuretanovými).

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R11 Vysoce 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
F – vysoce hořlavý
Není vhodný pro správkové tmelení olejových a syntetických tmelů.
Není vhodný pro vyplňování větších prohlubní.


