
TECHNICKÝ LIST

OCHRANA PODVOZKU NA BÁZE KAUČUKU
MPT TECH™ OCHRANA PODVOZKU KAUČUK
chráni vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu proti obíjaniu kamienkami, vplyvom počasia a vytvára maximálnu ochranu 
pred pôsobením vody a soli. Vytvorí vysokoelastickú ochrannú vrstvu, ktorá je mimoriadne odolná atmosférickému a mechanickému 
pôsobeniu (napr. nárazy kameňov, korózia, voda, posýpacia soľ, ľad, sneh atď. ).

Oblasti použitia
Používa sa na podvozok, prahy karosérie (podbehy), lemy blatníkov (falce), spodné časti dverí, batožinový priestor a  vnútorné 
blatníky. Má výbornú priľnavosť, trvalú elasticitu aj pri nízkych teplotách, vysokú odolnosť voči oteru, rýchlo schne za 2 až 4 hodiny 
podľa hrúbky. Od hrúbky vrstvy cca. 2 mm výrazne znižuje dunenie a hluk. Vytvára charakteristický krúpkový povrch, ktorý zostáva 
trvalo elastický. Je prelakovateľná všetkými lakovacími systémami.

Vlastnosti produktu
- Chráni pred vplyvmi počasia   - Trvalá elasticita pri nízkych teplotách
- Chráni pred pôsobením soli a vody  - Znižuje dunenie a hluk 
- Chráni pred mechanickým poškodením  - Vysoká odolnosť voči oteru
- Vysoká priľnavosť    - Prelakovateľná

Návod na použite
Ošetrované plochy musia byť čisté, odmastené, suché, bez zbytkov hrdze a starých náterov. Teplotu nádoby priviesť do izbovej teploty 
a silno potriasť (minimálne 2 minúty). Optimálna aplikačná teplota je 10 až 25°C. Na opracovanú plochu nastriekať v 2-3 vrstvách 
a  nechať vyschnúť. Čas schnutia jednej vrstvy 2 až 4 hodiny – závislé od teploty okolia. Optimálna vzdialenosť nástreku cca. 30 cm. 
Zastriekaný lak, stečený materiál očistite MPT TECH™ Čističom bŕzd. Nestriekať na motor, hnacie mechanizmy, brzdové sústavy 
a výfuk.

Technické údaje
Balenie:    FE dóza 500 ml
Farba:    Čierna
Zápach:    Po vanilke
Výdatnosť:   cca. 2-3 m² / 1 vrstva, v závislosti od ošetrovaného povrchu
Konzistencia:    Aerosól
Hustota:    0,958  g/cm3
Hlavná zložka:   Živica a kaučuk
VOC:    46 %, Hraničná hodnota VOC kat. B (e) : 840 g/, Max. obsah  
    VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 634 g/l
Skladovanie:   Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením,  
    nevystavujte teplotám nad 50 °C
Skladovateľnosť od dátumu výroby:  5 rokov
Tepelná odolnosť pri preprave: - 15 °C
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