
BOD YFILL 360 SPRAY HS 
SURFACER
Technický list č. 807

VOC v súlade s predpismi

Vynikajúci 1K základný náter, vhodný 
pre kovové povrchy

Je pretierateľný všetkými 2K systémami a 
vrchnými nátermi

Schne po 10 minútach

2-3 vrstvy

Suchý na dotyk  za10 min pri 23 ºC

Na staré, obrúsené povrchy

OEM povrchy

Termoplastické povlaky - 
TPA 

Sklolaminát

Čisté a obrúsené oceľové diely 

HB Body Polyesterové tmely 

HB Body  960 Wash Primer

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

Nanášanie výrobku        :»»    Naneste dve až tri stredne hrubé vrstvy potrebné na pokrytie plochy, medzi každou vrstvou počkajte 10-12 
min. Pred nanesením vrchnej farby jemne prebrúsiť  za mokra pomocou brúsneho papiera P800-P1000. 

Pred použitím 
dobre premiešajte. 

2-3 vrstvy 
približne
20-30 microns

Suchý na dotyk 

10min pri 23 ºC

Striekajte zo vzdialenosti  
25 cm tenkú vrstvu v 
10-12min.  intervaloch 
pre dosiahnutie čo 
najlepších výsledkov. 

Bod vzplanutia: Poznámky:
• Vždy používajte výrobok v 
súlade s poskytnutou 
špecifickáciou

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

• Pred použitím dobre premiešajte. 

• Miešajte 2-3 min až pokiaľ gulička, 
ktorá v vnútri, nezačne hrkotať. 

• Ustite sa, že povrch, ktorý budete 
striekať , je očistený od špiny, vosku , 
oleja apod. Otestujte na podobnom 
materiály metódou "tam a späť" 

• Optimálna teplota pri práci je
10-25ºC 
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Všeobecný 
technický popis 

Povrch Príprava / Čistenie 
povrchu 

-97ºC

Špecifická váha:

0.94  g/cm3

Obsah pevných látok (bez 
riedidla): -

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 490g/L.

2004/42/IIB(e)(840)490

Teoretická výdatnosť:
-
Čistenie nástrojov:
-

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.




