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RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Provozovna: Suchdol 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory; tel./fax: +420 327 596 128, 428; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com
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WAXIN TRANSPARENT 
Voskový nástřik s vynikající odolností proti korozi.

Zdraví a bezpečnost:
Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme 

nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.
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Vlastnosti: Výhody:
Teplotní odolnost až +180 °C Možnost aplikace i v motorovém prostoru

Má schopnost částečné samoregenerace Tvarově stálá struktura

Dokonale zatéká do otvorů a dutin Jednoduchá aplikace do málo přístupných míst

Účinně tlumí hluky Variabilita využití

Aplikace:
WAXIN TRANSPARENT je speciální voskový produkt primárně určený k ochraně dutin automobilů, nákladních 

vozidel, autobusů a ochraně strojních dílů a součástí. Vynikající teplotní odolnost umožňuje použití např. v mo-
torovém prostoru. Velmi dobrá přilnavost k běžným kovovým materiálům umožňuje univerzální použití i v jiných 
odvětvích kovoprůmyslu, při stavbě lodí apod.

Návod na použití:
1. Ošetřované plochy důkladně očistit.
2. Dózu před použitím pořádně protřepat.
3. Aplikovat ve více rovnoměrných vrstvách.

Technické údaje:
Produkt WAXIN TRANSPARENT (1l)
Specifická hustota (20 °C), (DIN 51757) 0,85 kg/l
Čištění Rozpouštědla (čerstvý materiál), mechanicky (vytvrzený materiál)
Netěkavé složky (DIN 53216) (3 hodiny při 120 °C) 42 %
Teplotní odolnost (po vytvrzení) -25 °C až +180 °C
Chemická odolnost (20 °C), po vytvrzení Voda, solná mlha, olej, slabé kyseliny a louhy
Spotřeba (tloušťka vrstvy)   ± 0.2 kg/m2 (200 µ mokrá)
Zaschnutí povrchu (na dotek) (20 °C, 65% RV) 105 minut (± 100 µ)  
Úplné zaschnutí (20 °C, 65% RV) 5 hodin (± 100 μ)
Zkouška v solné mlze (DIN 50021) > 1000 hodin, Ri 0 u 100 μ suchého filmu
Ohybová zkouška (DIN 53152, +70 °C) Žádné trhliny, bez ztráty přilnavosti
Ohybová zkouška (DIN 53152, -30 °C) Žádné trhliny, bez ztráty přilnavosti

Objednací kódy:
 

Název Sklad. kód Balení Velikost Obj. číslo
 

Waxin Transparent WT1 Kanystr 1 l 1 35440


