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TECHNICKÉ INFORMÁCIE UBS NA DUTINY 

Presto Ochrana dutín vozidla na báze vosku efektívne chráni vozidlo v oblasti dutín obzvlášť 
senzitívnych na koróziu. Predovšetkým v oblasti dverí, bočné diely, veko batožinového priestoru, 
kapota, atď. Antikorózna  ochrana kovu bude účinná v prípade aplikácii na tenké, súvislé vrstvy. 

Produkt je výborný izolátor proti vlhkosti s penetračnými vlastnosťami. Po nanesení vznikne ľahko 
lepkavá vrstva so samoregeneračnými vlastnosťami, ktoré môžu byť taktiež použité k ochrane 
motorového priestoru. Okrem toho má produkt typický zápach spojený s bežnými vosky, akonáhle je 
náter zahriaty na slnku alebo pomocou motora, nie je cítiť. 

Dostupný v balení 500ml sprej a 1 litrová kartuša. 

 

KVALITA A VLASTNOSTI 

 Vynikajúca penetrácia v ťažko dostupných dutinách vozidla 
 Eliminácia a vytesnenie už prítomnej vody 
 Jednoduchá aplikácia 
 Automatická oprava už vytvorených menších škôd spôsobených vytláčaním vody 
 Ochrana proti korózii 
 Odpudzovač vody 
 vynikajúca priľnavosť 
 Odolný voči poveternostným vplyvom, slabým kyselinám a zásadám 
 Nesmie byť prelakovaný lakom 

 

Čistenie: čerstvo znečistený materiál rozpúšťadlom, zaschnutý materiál mechanicky 

 

Fyzikálne a chemické vlastnosti 

Aerosól(400ml sprej): 

 Základ: rozpúšťadlá, vosky, aditíva 
 Farba: biela-transparentná 
 Stabilita pri skladovaní: 
 10 rokov za predpokladu poskytnutých vhodných skladovacích priestorov (= 10 ° -25 ° C, 

relatívna vlhkosť vzduchu max. 60%) 
 Doba schnutia: 
 Odolný voči prachu po približne 2 1/2 hodinách 
 Vytvrdený približne po 3 1/2 hodinách 
 Doba schnutia závisí na okolitej teplote, vlhkosť vzduchu a hrúbke aplikovaného náteru. 
 Test v soľnej hmle (DIN 50021): 240 hodín bez korózne infiltrácie pri 50μ suchý náter 
 Veľkosť: aerosól, maximálny objem 500 ml 
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Kartuša k aplikácii striekacou pištoľou: 

 Základ: rozpúšťadlá, vosky, aditíva 
 Farba: hnedá-transparentná 
 Konzistencia: tekutina 
 Zápach: rozpúšťadlo 
 Obsah VOC: približne 0.3230 kg 
 Test v soľnej hmle (DIN 50021): 480 hodín bez korózne infiltrácie pri 50μ suchý náter 
 Chemická odolnosť proti: vode, soli, oleju, slabým kyselinám a zásadám 
 Teplotná odolnosť (vytvrdený): -25 ° C do + 80 ° C 
 Pracovná teplota: + 5 ° C - + 30 ° C, najlepšie výsledky sa dosahujú pri izbovej teplote 
 Výťažnosť (1 náter): hrúbka náteru ± 200μ suchý približne ± 0,2 ltr / m² 
 Doba schnutia (pri 20 ° C, 65% RV): 
 Odolný proti prachu: po približne 2 h 
 Úplne suchý: po približne 2 1/2 h 
 Doba schnutia závisí na okolitej teplote, vlhkosti vzduchu a hrúbke aplikovaného náteru. 
 Špecifická hustota (pri 20 ° C) (podľa DIN 51757): 0.87 - 0.89 kg / ltr. 

Stabilita pri skladovaní: 

5 rokov za predpokladu poskytnutých vhodných skladovacích priestorov (= 10 ° -25 ° C, relatívna 
vlhkosť vzduchu max. 60%) 

veľkosť: 

Kartuša k aplikácii striekacou pištoľou, maximálny objem 1000 ml 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ETIKETY 

Šetrné k životnému prostrediu: Výrobky MOTIP DUPLI sú 100% bez obsahu ťažkých kovov. Viečka a 
obaly sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. 

Odstraňovanie odpadu: Odpady zmesi a znečistené obaly odstraňujte ako nebezpečný odpad. 
Vyčistené obaly je možné odovzdávať na recykláciu. 

Značenie obalov: Všetky produkty spoločnosti MOTIP DUPLI sú v súlade s aktuálnymi predpismi SR a 
EÚ, ktoré sa týkajú označovania obalov. Jedná sa o aktuálnej verzie nasledujúcich predpisov: 

Zákon č. 350/2011 Zb. o chemických látkach a chemických zmesiach a o zmene niektorých zákonov 
(chemický zákon). 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok 
a zmesí (CLP). 

Nariadenie vlády č. 194/2001 Zb., Ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače (v 
prípade ak ide o aerosól) 

Smernica č. 75/324 / EHS (ADD) - ak ide o aerosól 

Bezpečnostné listy pre produkty spoločnosti MOTIP DUPLI sú v súlade s nariadením REACH 
1907/2006 / ES, čl. 31, príloha č. II. 
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NÁVOD NA POUŽITIE 

"Väčšina farebných sprejov PRESTO majú takzvaný poistný krúžok, alebo ochranné viečko, aby sa 
zabránilo neoprávnenému použitiu. Viď zodpovedajúce rady na viečku alebo na etikete. 

Pred použitím si pozorne prečítajte a dodržiavajte varovné texty na etikete! " 

Aplikácia spreju: 

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte nádobu v izbovej teplote. 

Zakryte starostlivo okolitý priestor, aby nedošlo k jeho postriekaniu. 

Odporúčaná vzdialenosť nanášania: približne 30 cm. 

Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte po dobu 2 minút, a čas od času zopakujte aj počas 
používania. 

Hojne naneste Presto Ochranu dutiny. 

Po použití otočte sprej hore dnom a stlačte ventil, čím dôjde k jeho vyčistenie. 

 

Aplikácia kartuše striekacou pištoľou: 

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte nádobu v izbovej teplote. 

Produkt je pripravený na použitie, žiadne riedidlo nie je nutné. 

Striekaciu pištoľ možno očistiť bielym liehom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


