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πισσα αμαξωματοσ  
υποδαπεδιασ προστασιασ

Υλικό επίστρωσης με βάση το 
καουτσούκ, περιέχει διαλύτες, 
μπορεί να δεχθεί βαφή.

Πολύ καλή πρόσφυση, 
γρήγορος σχηματισμός φλοιού

Αντοχή στη χάραξη

Μπορεί να δεχθεί βαφή
Με όλα τα κοινά βερνίκια κάλυψης 1 
και 2 συστατικών στοιχείων, σε βάση 
διαλυτών ή σε υδάτινη βάση.

Κατάλληλο για στέγνωση σε 
φούρνου, σε θερμοκρασία από 
40°C έως 60°C

Πολύ καλή δυνατότητα λείανσης 
μετά τη στέγνωση

Επαγγελματική συμβουλή
•  Με την αλλαγή της απόστασης και 

της πίεσης μπορούν να 
διαμορφωθούν διάφορες υφές 
επιφάνειας.

•  Η απόχρωση γίνεται πιο σκούρα εάν 
ακολουθήσει βαφή με διάφανο 
βερνίκι.

Πρόσθετα εξαρτήματα:

Πιστόλι UBS
Κωδ. Αρ. 0891 106 3

Πιστόλι δοχείου UBS
Κωδ. Αρ. 0891 110 640

Χρώμα Περιεχόμενο ml Κωδ. Αρ. Συσκ./
Τεμ.

μαύρο   500 0892 075 250 1/12
γκρι   500 0892 075 350 1/12
μαύρο 1.000 0892 075 200 1/12
γκρι 1.000 0892 075 300 1/12

Πεδία χρήσης:
Για τη βελτίωση και την αποκατάσταση της 
αρχικής υφής καθώς και για την προστασία από 
τα χτυπήματα από πέτρες και από τη διάβρωση 
σε όλα τα ορατά σημεία, π.χ. μπροστινή και πίσω 
ποδιά, πλαϊνά μαρσπιέ, προφυλακτήρες και 
πλαίσια επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων. 
Εξαιρετικό για χρήση ως αντιθορυβικό υλικό για 
τους θόλους τροχών και το πλαίσιο.

Σημείωση:
Μην ψεκάζετε επάνω σε αρθρώσεις, κινητήρες, 
κιβώτια και φρένα.
Μετά τη χρήση γυρίστε ανάποδα τη φιάλη και 
αδειάστε τη βαλβίδα.
Δεν μπορεί να αναμιχθεί με υλικά αραίωσης, 
νερό ή βερνίκια. Το προϊόν μπορεί να δεχθεί 
βαφή μέσα σε 24 ώρες.
Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να 
δεχθεί βαφή μόνο μετά από λείανση και 
καθαρισμό.

Χρήση:
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Το 
υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στεγνό και 
καθαρό από σκόνες και οξειδώσεις. Στον πρώτο 
ψεκασμό θα πρέπει να απλώσετε ένα πολύ λεπτό 
στρώμα για καλύτερη πρόσφυση, το οποίο θα 
πρέπει να αφήσετε να εξαεριστεί για περίπου 3 
λεπτά. Μετά απλώστε το επιθυμητό πάχος 
στρώσης. Αφήνετε τα ενδιάμεσα στρώματα να 
εξαερίζονται. Ανάλογα με το πάχος του 
στρώματος, μπορεί να δεχθεί βαφή μετά από 
περ. 60-120 λεπτά!
Μέγιστη πίεση εργασίας 3 bar. Η ιδανική 
απόσταση ψεκασμού ανέρχεται σε 30 cm. Τα 
καλύτερα αποτελέσματα ψεκασμού 
επιτυγχάνονται σε μία θερμοκρασία 
επεξεργασίας μεταξύ 15–25°C.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις!
Για τη χρήση και τη βαφή θα πρέπει εκτός από το Φυλλάδιο Τεχνικών Στοιχείων να τηρούνται και οι αντίστοιχοι κανονισμοί.
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