
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 dutin
Protector
400 ml / 2892-997

Protector je vysoce kvalitní prostředek proti korozi
bez obsahu silikonu pro dutiny ve vozidlech. Po
zaschnutí vytvoří Protector na kovových površích
světlý, neporézní, elastický a extrémně pevně
přilnavý ochranný film, který je neklouzavý, tj.
Nelepivý. Je teplotně odolný od -30 ° C do 90 °
C, infiltruje a vytěsňuje vlhkost, proniká rzí a brání
další rezivění. Dodaná hadice umožňuje optimální
smáčení i těžko přístupných dutin.
teplotní odolnost od -30 °C do +90 °C
s dodanou hadicí jsou dosažitelná i obtížně
přístupné dutiny
umožňuje optimální smáčení chráněných míst
NEOBSAHUJE silikony!
transparentní
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Pokyny k použití
Aplikace: Před použitím dobře protřepejte. Z chráněných povrchů odstraňte hrubou rzi, prach a mastnotu,
holé části napenetrujte. Nastříkejte rovnoměrně na tenké plochy a nechte zaschnout. Není nutná žádná další
následná léčba. - Teplota aplikace by měla být mezi 15 ° C a 35 ° C. - Barva: průhledná - 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
Protector je speciálně vyvinutý antikorozní prostředek pro vozidla, stroje, přístroje a provozní zařízení všeho druhu.
Po uschnutí vytvoří Protector na kovových plochách světlý, elastický a mimořádně přilnavý ochranný film bez pórů,
který je pevný na omak, tudíž není lepivý.
Tento ochranný film má schopnost infiltrace vody. Tvořící se antikorozní
vrstvu odpuzující nečistoty lze použít v teplotním rozsahu od -30 °C do +90 °C. Výrobek se používá převážně
ke konzervaci dutin motorových vozidel, jakož i k ochraně proti korodujícímu účinku vody, kondenzující vody a
rozpouštěcích prostředků. Dalšími oblastmi použití jsou rohy, spáry a úhelníky na podvozku a podlaze karoserie.
Po opravářských pracích již není jinak dostupná první ochrana proti korozi k dispozici a musí se znovu vytvořit. I
u úpravy cenných veteránů je konzervace karoserie nepostradatelná. Při poškození laku, jež nelze neprodleně
odstranit, ochrana dutin Protector dočasně zabrání rezavění.

technická data
Obsah: 400 ml
Ochrana dutin chráničů se speciálním nástřikovým adaptérem a 50 cm hadicí.
Vysoce kvalitní parafiny, přísady, rozpouštědla a stlačený plyn propan-butan (neobsahuje silikon na straně
formulace)
Protector neobsahuje CFC ani CHC.
Zpracovaný produkt odpovídá WGK 0 v konečném stavu ochrany.


