
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 vodní
bázi
možnost přelakování
2892-995

Bottom-Guard Protect je ochranný ekologický
prostředek na bázi vody pro vytvoření vrstvy
na ochranu spodku vozidla a karosérie proti
odletujícím kamínkům.
Po dokonalém vysušení zůstává velmi odolná
elastická vrstva, která poskytuje ochranu proti
korozi a má protihlukové vlastnosti. Tento výrobek
lze po vysušení přebrousit a přelakovat jakýmikoliv
konvenčními 2K akrylovými laky, základními laky
a laky na vodní bázi. Tento výrobek lze nastříkat
bez vytváření mlhy, bez tahání vláken a bez
odkapávání. Teplotní odolnost ve vysušeném
stavu: -25 °C až +120 °C.
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Použití: Před použitím důkladně protřepte nebo promíchejte. Natírané povrchy musejí být čisté, suché, nesmějí
obsahovat rez, prach a tuk. Tento výrobek lze nanášet metodou Airless nebo pomocí pistole Airmix nebo pistole
napojené na tlakovou nádobu s tlakem vzduchu mezi 2 až 4 bary. Optimální vzdálenost při nastřikování je přibližně
20 − 30 cm. Výrobek se suší při pokojové teplotě.
Po 15 minutové fázi klidu lze sušení urychlit pomocí cirkulujícího teplého vzduchu při teplotě cca 30 − 55 °C. Možné
je i sušení v peci při teplotě maximálně +55 °C.
Znečištěné povrchy a pracovní nástroje se v čerstvém stavu dají umýt teplou vodou. Otevřené (nevyprázdněné)
dózy je třeba po aplikaci produktu okamžitě uzavřít.

Doporučená teplota pro zpracování je mezi +15 °C a +25 °C.

Sušení:
Kontaktní sušení (20 °C, 65 % RH): cca 90 - 120 minut (±500 µ za mokra)
Kontaktní sušení s cirkulujícím teplým vzduchem (cca 30 °C až 55 °C, 65 % RH): cca 60 minut (±500 µ za mokra)
Dokonale vytvrzené (20 °C, 65 % RH): cca 7 dbá (±500 μ za mokra)

Možnost přelakování:
Možnost přelakování po usušení pomocí cirkulujícího teplého vzduchu (cca 30 °C až 55 °C, 65 % RH) za: cca 60
minut (±500 µ za mokra)

Barva: šedá

POZOR!  Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a horkem! Teplota skladování se musí pohybovat v
rozmezí mezi od +10 °C až +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.


