
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

Ochrana karoserie
Long-Life
400 ml / 2892-997-1

Long Life je vodoodpudivý, plíživý, rychleschnoucí,
extrémně otěruvzdorný prostředek na ochranu
proti korozi na bázi vosku pro konzervaci karoserií
vozidel, plechových a pochromovaných dílů. Po
úplném odvětrání může být leštěn na otevřených
površích a je teplotně odolný od -50 ° C do 90 ° C.
odpuzuje vodu
schopnost tečení
rychle schnoucí
teplotní odolnost od - 50 °C do +90 °C
extrémně odolné proti oděru
pro konzervaci velkoplošných dílů karoserie
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Pokyny k použití
Aplikace: Před použitím dobře protřepejte. Z chráněných povrchů odstraňte hrubou rzi, prach a mastnotu, holé
části napenetrujte. Rovnoměrně nastříkat povrchy a nechat zaschnout. Pro cílený postřik nebo nepřístupná místa
použijte dodávanou stříkací hlavu s tryskou. Teplota zpracování by měla být mezi 15 ° C a 25 ° C. NEBEZPEČÍ!
Nestříkejte pryž a mechanicky pohyblivé části (např. Regulátory oken, zámky, předpínače bezpečnostních pásů).
Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí 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
Long-Life slouží ke konzervaci velkoplošných dílů karoserie. U dodatečných ošetřovacích a opravných prací, i při
údržbě cenných veteránů, lze konzervaci karoserie jednoduše a rychle provést pomocí ochrany karoserie ve spreji
Long-Life.

technická data
Obsah: 400 ml
Forma: aerosol
Barva: bílá transparentní
Zápach: charakteristický
Základ: propan / butan, nafta
Hustota: 0,67 g / ml
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný


