
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 dutin
1000 ml / 2892-998

Protector je vysoce kvalitní prostředek na ochranu
před korozí bez obsahu silikonu, určený pro dutiny
vozidel. Po zaschnutí vytvoří Protector na kovových
površích světlý, elastický a mimořádně přilnavý
ochranný film bez pórů, který je na hmat suchý,
takže není lepkavý. Je odolný vůči teplotám od
-25 °C do +160 °C, potlačuje a vypuzuje vlhkost,
proniká přes usazeniny rzi a zabraňuje dalšímu
rezivění.
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Použití: Nádobku před použitím důkladně protřepte (min. 2 minuty). Chráněné povrchy zbavte hrubé rzi, prachu
a tuku, holé díly natřete základní barvou. Výrobek se pomocí pistole s nasáváním a stříkací sondy rozpráší do
dutin pod tlakem cca 4 bar. Nastříkejte rovnoměrně tenkou vrstvu na povrchy a nechte zaschnout. Otvory by se
kvůli provětrání rozpouštědel měly uzavřít až po několika dnech pomocí k tomu určených gumových zátek. Při
stříkání do prostoru dveří musí být okénko vytažené nahoru. Teplota při aplikování by se měla pohybovat v rozmezí
od +15 °C a +25 °C. Barva: transparentní. POZOR! Neskladujte při teplotách pod +15 °C a nad +25 °C! Chraňte
před přímým slunečním zářením a teplem! 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.


