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RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 SENICA, tel./fax: +421 346 510 404, e-mail: retech@retech.sk, www.retech.com
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Objednávacie kódy:

Zdravie a bezpečnosť:
Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:
Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručí-

me nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ 
je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.
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WAX UNDERCOATING  
BLACK/BROWN

Vosková ochrana podvozku  
s vynikajúcou odolnosťou proti korózii.

Vlastnosti: Výhody:
Odolnosť pred posypovou soľou a lúhom Dokonalý spôsob ochrany dielu
Má schopnosť čiastočnej samoregenerácie Tvarovo stála štruktúra
Dokonale zateká do otvorov a dutín Jednoduchá aplikácia do málo prístupných miest
Účinne tlmí hluky Variabilita využitia

Aplikácia:
Wax Undercoating Black/Brown je rada voskových produktov primárne určených k ochrane podvozkov automobilov, nákladných vozi-

diel, autobusov a rôznych priemyselných konštrukcií proti korózii. Veľmi dobrá priľnavosť k bežným kovovým materiálom a PVC umožňuje 
univerzálne použitie i v iných odvetviach kovopriemyslu, pri stavbe lodí apod.

Návod na použitie:
1. Ošetrované plochy dôkladne očistiť.
2. Dózu pred použitím poriadne pretrepať.
3. Aplikovať vo viacerých rovnomerných vrstvách.

Produkt WAX UNDERCOATING BLACK / BROWN (1 l)
Špecifická hustota (20 °C), (DIN 51757) 0,87 kg/l
Čistenie Rozpúšťadlá (čerstvý materiál), mechanicky (vytvrdnutý materiál)
Neprchavé zložky (DIN 53216) (3 hodiny pri 120 °C) 50 %
Teplotná odolnosť  (po vytvrdení) -25 °C až +80 °C
Chemická odolnosť (20 °C), po vytvrdení Voda, soľná hmla, olej, slabé kyseliny a lúhy
Spotreba (hrúbka vrstvy)   ± 0.35 kg/m2 ≈ ± 0.4 l/m2 (± 400 µ mokrá)
Zaschnutie povrchu (na dotyk) (20 °C, 65% RV) 150 minút (± 400 µ mokrá)  
Úplné zaschnutie (20 °C, 65% RV) 5 hodín (± 400 μ mokrá)
Skúška v soľnej hmle (DIN 50021) > 1000 hodín, Ri 0 u 200 μ suchého filmu
Ohybová skúška (DIN 53152, +70 °C) Žiadne trhliny, bez straty priľnavosti
Ohybová skúška (DIN 53152,  30°C) Žiadne trhliny, bez straty priľnavosti

 

Názov Sklad. kód Balenie Obsah Obj. číslo
 

Wax Undercoating Black WUCBL1 Kanister 1 l 1 35438

Wax Undercoating Bown WUCBR1 Kanister 1 l 1 35439


