KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU
SAM/AG/2003

ANTIGRAVEL
Powłoka zabezpieczająca typu "baranek" do karoserii samochodowych
•
•
•
•
•

Elastyczna powłoka do ochrony zderzaków, progów i dolnych elementów
nadwozia przed uderzeniami kamienie i korozją
Nie zawiera substancji bitumicznych ani asfaltu
Posiada właściwości wygłuszające i antykorozyjne
Daje się malować po utwardzeniu
Dostępny w kolorze białym, szarym i czarnym

ZASTOSOWANIE
•
•

Zabezpieczanie spoilerów, progów i podwozi samochodowych przed uszkodzeniami i
korozją.
Zabezpieczanie malowanych powierzchni karoserii samochodowych

DANE TECHNICZNE
Podstawa

Żywice syntetyczne

Utwardzanie

Wysychanie fizyczne

Kolor

Biały, szary, czarny

Gęstość

0,81 g/cm3

Czas wysychania

Ok. 40-60 minut

Temperatura nakładania

Od +10oC do +25oC

Opakowanie

Aerozol 500 ml, puszki 1l

SPOSÓB UŻYCIA
•
•
•
•
•

Powierzchnia obrabiana musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu oraz śladów
korozji.
Osłonić nieobrabiane części karoserii. Dla poprawienia przyczepności zaleca się
zmatowienie powierzchni papierem ściernym.
Nakładać powłokę zabezpieczającą bezpośrednio z puszki aerozolowej, pistoletem
pneumatycznym lub za pomocą pędzla bądź wałka. Wymagane ciśnienie: 4 bary przy 2-4
mm końcówce aplikatora. W razie potrzeby rozcieńczać styrenem.
Zalecana temperatura nakładania: od +10 do +25°C. Czyszczenie: za pomocą
rozpuszczalnika. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i zamknąć szczelnie
po zakończeniu pracy.
Naprawa ubytków: ANTIGRAVEL.

PRZECHOWYWANIE
12 miesięcy w fabrycznym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturach od
+ 5°C do + 25°C.
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NORMY I CERTYFIKATY
Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z
wymogami jakościowymi normy ISO 9002. Posiada następujące dopuszczenia do obrotu:
Atest PZH: HK/B/0824/07/2000

ZALECENIA BHP
Przy aplikacji przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:
• Chronić przed dziećmi
• Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym
• Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu
• Nie wdychać pary
• Unikać zanieczyszczenia skóry
• Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym
• Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na
różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą
kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich
przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.
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