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Ochranný nástřik přelakovatelný

Ochranné nástřiky
a spreje
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POPIS A POUŽITÍ

SKLADOVÁNÍ

Přelakovatelný prostředek k ochraně karosérie (prahů,
podvozku) před kamínky a rzí. Vhodný také na těsnění
spojů (sváry, drážky a přehyby), kam se aplikuje pomocí
stříkací pistole. Významně tlumí hluk od kol a podvozku
díky obsahu pryže a pryskyřic.

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až
+25°C a vyvarovat se přímého působení tepla a slunečního záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí.
Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je 24 měsíců.

BALENÍ

PROSTŘEDÍ

Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do
přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

1,0 l – kartuš na pistoli

BARVA

šedá, černá

OBSAH VOC

VOC = 559 g/l

Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské
unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie
(B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l
hotového produktu.

APLIKACE

Povrch musí být před nanesením přípravku přebroušený,
čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty a rzi.
Místa, která nemají být prostředkem ošetřena, je nutné
zakrýt.
Před použitím je nutné materiál v obalu řádně protřepat!
Nanáší se stříkací pistolí se vzdálenosti asi 30 cm 2 až 3
vrstvy. Mezi nástřikem každé vrstvy je nutné 5 minut počkat. Doporučujeme použít trysku 4 mm, tlak 3-5 bar.
Těsnění spojů:
Aplikuje se vzduchovou pistolí pod tlakem 2-4 bar, tryskou
4 mm, se vzdálenosti asi 1 - 2 cm.

SCHNUTÍ

Potřebný čas pro zaschnutí při teplotě 20°C a tloušťce
vrstvy 700µm je 2-3 hodiny.

VRCHNÍ NÁTĚRY

Za 2-3 hodiny od nanesení poslední vrstvy je možné přípravek přelakovat běžným nátěrovým systémem.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Pro okamžité očištění pomůcek doporučujeme použít ředidlo C6000.

BKP GROUP a.s., ul. 1. května 333, 687 34 Uherský Brod-Těšov
IČ: 262 367 88, DIČ: CZ 262 367 88, Tel: +420 572 61 00 88,
Fax: 572 610 070, E-mail: obchod@bkp.cz, www.bkp.cz

Obchodní zastoupení na Slovensku: BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Drietoma - areál PDP 018 64 Košeca 399, Tel: +421 326 499 991
Fax: +421 326 499 990, E-mail: bkpsk@stonline.sk, www.bkpslovakia.sk

