
BODY 900 CAVITY WAX SPRAY
Technický list č. 829

VOC v súlade s predpismi

Kombinácia kaučuku / syntetickej 
živice, vytvára  vynikajúce 
antikorózne vlastnosti

Pre vnútorné i zapustené časti 
karosérie, na vnútorné časti dverí 
a motorového priestoru a 
svetlometov

Zostáva trvalo elastický

Rýchloschnúci

2-3 vrstvy

Suchý na dotyk 10 min pri 23ºC

Vnútorné časti v spodnej časti 
karosérie

Vonkajšie časti v spodnej časti 
karosérie

Povrch vyčistite s 
mäkkou handrou a 
odmasťovačom BODY 
770 ANTISIL 
NORMAL / BODY 
771 ANTISIL FAST 
(rýchly)

Povrch je lepšie vysušiť 
na vzduchu ako ho 
vyutierať do sucha.

Pri práci použivajte 
ochranu tváre a uistite 
sa, že miestnosť je 
dobre vetraná.

Pred použitím 
dobre premiešajte 

2-3 vrstvy 
približne 
20-30 mikrónov

Striekajte zo vzdialenosti 
20-30 cm tenkú vrstvu. K 
dosiahnutiu čo najlepších 
výsledkov aplikujte 
vrstvy  s 5-10 
minútovými intervalmi.

Suchý na dotyk 
10 min pri 23ºC

Bod vzplanutia:
-97ºC

0.7            g/cm 3

Poznámky:

• Vždy používajte výrobok v 
súlade s poskytnutými 
špecifikáciami.

•  Môže byť použitý aj v 
krajinách, ktoré nemajú prijatú 
legislatívu VOC. 

• Pred použitím dôkladne 
pretrepte. Miešajte 2-3 minúty po 
tom, čo budete vo vnútri počuť 
hrkotať guličku.  
•  
•  Po príprave časti, ktorá má byť 
natretá sa uistite, že povrch 
neobsahuje žiadne nečistoty, vosk, 
olej atď. Otestujte na podobnom 
povrchu s použitím striekania tam 
a späť.

•  Optimálna prevádzková teplota 
je 10-25 ºC. 
•  
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Všeobecný 
technický popis 

Povrch Príprava  / Čistenie 
povrchu 

Nanášanie výrobku:     »»    Naneste na vnútorné a vonkajšie časti v spodných častiach karosérie.

Špecifická váha:

Obsah pevných látok  (bez riedidla): 
22 % váhy

VOC (2004/42/EC)

Tento produkt je špeciálny 
opravárenský výrobok zložený z látok 
a ich vlastností. Maximálny obsah 
VOC v tejto kategórii je 840 g/L. 
Obsah VOC v pripravenom výrobku 
na použitie je 400g/L.

2004/42/IIB(e)(840)400

Teoretická výdatnosť:
-
Čistenie náradia:
-

Skladovateľnosť:
• 36 mesiacov v nepoužitom 

originálnom balení.

•  +5 to +25 ºC 
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Iba pre profesionálne použitie. Informácie použité v tomto dokumente boli starostlivo vybrané laboratórnym prieskumom. Je založený na našich najlepších 
poznatkoch v čase vystavenia. Dáta sú poskytnuté iba pre informačný účel. Nie sme zodpovedný za jeho správnosť, presnosť a kompletnosť. Je na užívateľovi 
skontrolovať novšie úpravy alebo ďalšie informácie ak ich potrebuje pre jeho plánované účely. Duševné vlastníctvo tohto výrobku, obchodná značka a kopírovanie je 
chránené. Všetky práva vyhradené. Platný Zoznam bezpečného materiálu a upozornenia na označení musia byť starostlivo prečítané. Môžeme upravovať a/alebo 
prerušiť prevádzku celej alebo len časť tejto správy v akomkoľvek čase podľa vlastného rozhodnutia, bez oznámenia alebo prevzatia zodpovednosti aktualizácie 
informácií. Všetky pravidlá vyhlásené v tomto článku môžu byť uvedené do platnosti bez zmien a dodatkov.




