
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.

Technický  list

Bitumenová ochrana podvozku
černá
Bottom Guard Bitum, 1000ml
1000 ml / 2892-990-1

Bottom Guard Bitum je bitumenová ochrana
podvozku. Je rychleschnoucí, pohlcuje zvuk
a trvale chrání spodní část karoserie, blatníky,
podběhy kol, prahy, přední a zadní části před korozí
a různými povětrnostními podmínkami. Teplotní
odolnost ve vytvrzeném stavu: -25 ° C až 80 ° C.
Inhibitor koroze chrání podlahu podvozku a
podběhy kol
bez aromatických látek
rychlé schnutí
dobrá přilnavost k různým podkladům
dobré zvukotěsné vlastnosti
trvale odolný vůči povětrnostním vlivům

Normfest, s.r.o.
Pekařská 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

Pokyny k použití
Aplikace: Ošetřované povrchy musí být suché a zbavené rzi, nečistot a mastnoty. Voskové vrstvy je třeba odstranit.
Před použitím nádobu důkladně protřepejte a aplikujte příčně pomocí pistole airmix nebo tlakové nádoby nebo
metodou airless. Tlak vzduchu pro zpracování ochrany podvozku je 3-4 bar. Vzdálenost postřiku by měla být
přibližně 30 cm. U silnějších vrstev se doporučuje nechat produkt mezi různými vrstvami zaschnout. Doporučená
aplikační teplota mezi 15 ° C a 25 ° C

Doby schnutí (při 20 ° C, 65% RH, 600 um mokré):
Tvorba krusty: přibližně 75 minut
Důkladné sušení: cca 3,5 hodiny
Vytvrzování probíhá odpařováním rozpouštědel.

NEBEZPEČÍ! Nestříkejte motor, převodovku, rotující části, pružiny, brzdy a výfukové systémy. Znečištěné povrchy
okamžitě očistěte rozpouštědly.

Barva: černá

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Automobilový průmysl
Stavba autobusu
Opravy karoserie
Autodílna
Konstrukce kontejneru
užitková vozidla
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Základní materiál: bitumen, rozpouštědla, plniva
Konzistence: tekutá, dobrá stabilita
Vytvrzování / tuhnutí: odpařování rozpouštědel
Specifická hustota (20 ° C), DIN 51757: přibližně 1,09 kg / litr
Čištění: rozpouštědlo (čerstvé), mechanické (suché)
Ředidlo: rozpouštědlo
Obsah pevných látek (DIN 53216) (3 hodiny při 120 ° C): přibližně 65%
Viskozita (20 ° C): přibližně 40 Pa.s Brookfield (vřeteno 4 / V2)
Teplotní odolnost (kalená): -25 ° C až 80 ° C
Odolný (20 ° C), vytvrzený: voda, solná mlha, olej, lehké kyseliny a zásady
Spotřeba: ± 0,7 kg / m2 ≈ ± 0,6 litru / m2 při přibližně 600 μm za mokra
Tvorba kůže (20 ° C, 65% RH): přibližně 75 minut (vlhkost ± 600 μm)
Důkladné sušení (20 ° C, 65% RH): přibližně 3,5 hodiny (vlhkost ± 600 μm)
Zkouška solnou mlhou (DIN 50021): až 1 000 hodin, Ri 0 při 400 μm suché vrstvě
Zkouška ohybem (DIN 53152, 70 ° C): bez trhlin, bez delaminace
Zkouška ohybem (DIN 53152, -30 ° C): bez trhlin, bez delaminace
Přilnavost (DIN 53151): Gt 0 na různé kovové podklady, PVC


