
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

Ochrana podvozku na bázi
vosku
transparentní
2892-994-3

Bottom-Guard Wax je ochranný nátěr podvozku
na bázi vosku. Po zaschnutí zůstává odolný
voskový film, který i v tenkých vrstvách dosahuje
vynikající antikorozní ochranné vlastnosti. Tato
ochrana podvozku na bázi vosku se vyznačuje
samouzavírací vlastností. Možné je použití na
existující vrstvy podvozku z PVC. Teplotní odolnost
v suchém stavu:
-25 °C do +180 °C.

Normfest, s.r.o.
Peka#ská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Použití: Před použitím důkladně protřepte nebo promíchejte. Ošetřované povrchy musejí být čisté, suché,
zbavené rzi, prachu a mastnoty. Výrobek lze nanášet s použitím metody airless nebo pomocí pistole Airmix,
jakož i pistolí s tlakovou nádobkou s tlakem vzduchu od 3 do 6 bar. Možné jsou i metody nanášení, jako např.
natírání nebo ponoření. V závislosti na použití se výrobek může zředit rozpouštědlem. Povrchy a přístroj zašpiněné
přípravkem Bottom Guard Wax se dají v „čerstvém“ stavu snadno očistit rozpouštědly, např. technickým benzínem.
Doporučená teplota zpracování musí být v rozmezí +15 °C do +25 °C.

Suché na dotyk (20 °C, 65 % RH): cca 105 minut (±100 µ za mokra)
Proschnutý (20 °C, 65 % RH): cca 5 hodin (±100 μ za mokra)

Barva: transparentní

POZOR! Nedá se přelakovat! Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a horkem! Teplota skladování se
musí pohybovat v rozmezí od +10 °C do +30 °C!

Tímto upozorněním vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a
podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek
zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.


