BODY 950 ANTICHIP
Technický list č. 710

Izolačný proti hlukový materiál na
báze kaučuku s optimálnymi
krycími schopnosťami.

Všeobecný
technický popis

Povrch

Pripravený na použitie

Podvozok a diely automobilov,
ktoré vyžadujú protikoróznu
ochranu.

Vynikajúci náter pre vnútorné a
vonkajšie časti spodnej karosérie.

Príprava / Čistenie
povrchu
Vyčistite povrch
použitím mäkkej handry
a Body 770 Antisil
Normal / Body 771
Antisil Fast (rýchly)
Uistite sa, že povrch je
vysušený na vzduchu,
ako vyutieraný dosucha.

Má vynikajúcu priľnavosť a možno
ho pretierať okamžite "mokrý do
mokrého" všetkými náterovými
farbami (syntetika, 1K, 2K
akrylové farby).

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

Rýchlo schne a zostáva trvalo
elastický.

Nanášanie výrobku:
» »» Aplikuje sa na vnútorné a vonkajšie
časti karosérie (podvozok). Prípravok je
pripravený na použitie. Nanášajte
striekacou pištoľou: 4-5mm pri tlaku 5-6
bar.
» Rýchlo schne a môže byť pretretý
všetkými náterovými systémami. Pre
zvýšenie priľnavosti odporúčame použiť
medzivrstvu PLASTOFIX.
Pred použitím s
dostatočným predstihom
pretrepať: 2-3min
Nanáša sa striekacou
pištoľou: 4-5mm tlak 5-6
bar, 150-200μm, dlhá tryska
Nanáša sa striekacou
pištoľou: 4-5mm tlak 5-6
bar, 150-200μm, krátka
tryska
Odvetranie: 5-10 min / 23 °
C

PLASTOFIX
Striekacia pištoľ: 1,3 - 1,5 mm
1x náter = 10 až 15
mikrónov
Odvetranie: 5-10 min / 23 ° C
Je pretierateľný s 2K
akrylovými farbami
(syntetickou farbou)
základnými metalickými
farbami.
Sušenie na vzduchu:
2h / 22-25 ° C
30min / 60-65 ° C teplota
dielu
Vždy noste ochranné
pomôcky.
Postupujte podľa pokynov
pre použitie uvedené v tomto
TL.

Bod vzplanutia:
9°C / 48°F
Špecifická váha:
1.2 g/cm3
Obsah pevných látok(bez riedidla):
50% Váhy
VOC (2004/42/EC)
Tento produkt je špeciálny
opravárenský výrobok zložený z
látok a ich vlastnosti. Maximálny
obsah VOC v tejto kategórii je 840 g/
l. Obsah VOC v pripravenom
výrobku na použitie je 460 g / l.
2004/42 / IIB (e) (840) 460.

Poznámky:
• Najlepší výsledok dosiahnete,
keď budete používať iba s
výrobkami HB BODY.

• Môže byť použitý aj v krajinách,
ktoré nemajú prijatú legislatívu
VOC.
Skladovateľnosť:
• Skladujte na chladnom mieste. (+5
°C - +25 °C)
• Životnosť výrobku je 24 mesiacov v
nepoužitom originálnom balení.

Teoretická výdatnosť:
5 - 6 m2 / l pri100 mikrónoch
hrúbka suchej vrstvy
Čistenie náradia:
Po použití vyčistite s Body 740 Acryl
Normal, Body Extra Nitro Thinner

Materiál na báze kaučuku, vode a zvuku odolný. Aplikuje sa na vnútorné a vonkajšie časti karosérie - podvozok. Je pripravený na použitie, aplikuje sa špeciálnou
striekacou pištoľou, ktorá sa namontuje na plechovky, pri tlaku 5-6 barov. Schne rýchlo a môže byť okamžite pretretý "mokrý do mokrého" všetkými náterovými
systémami. Za účelom zvýšenia priľnavosti sa odporúča použiť ľahké medzivrstvy PLASTOFIXu. Zostáva elastický a má dobrú chemickú odolnosť.
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.
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