
Gummibaseret coating, der indeholder opløs-
ningsmidler. Kan overmales.

Fremragende vedhæftning, hurtig hindedan-
nelse

Ridsefast

Kan overmales
Med mange kommercielt tilgængelige opløsningsmiddel- og 
vandbaserede 1C- og 2C-dækmalinger.

Velegnet til ovntørring kortvarigt ved 40 °C til 
60 °C

Velegnet til slibning efter hel tørring

Profiltip
• Forskellige underlag kan sprayes ved at variere afstanden 

eller trykket
• Farven bliver mørkere ved at farve den med klar lak

Indhold Farve Art.nr. Stk. pr. 
pk. 

500 ml Grå 0892 075 350 1 / 12
500 ml Sort 0892 075 250 1 / 12
1000 ml Sort 0892 075 200 1 / 12

STENSLAGS- OG UNDERVOGNSBESKYTTELSE

Anvendelse
Til reparation og genopretning af den oprindelige struktur og til beskyttelse mod stenslag og korrosion på alle synlige flader, 
f.eks. de forreste og bageste skørter, sideskørterne, kofangerne og chassiset på biler, lastbiler og busser. Velegnet som støjdæm-
pende middel til hjulkasser og chassis.

Instruktioner
Omrystes godt inden brug. Overfladen skal være ren, tør og fri for rust og støv. Spray et meget tyndt første lag for at opnå en 
bedre vedhæftning, og lad det aflufte i ca. 3 minutter. Påfør derefter det næste lag. Lad de enkelte mellemlag lufte af. Driftstryk: 
2-4 bar  Optimal sprayafstand: 30 cm. De bedste sprayresultater opnås ved en forarbejdningstemperatur på 15-25 °C.

Bemærk



Tilbehør Art.nr.
Pistol til undervognsbeskyttelse 0891 110 640

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.
0892 075 200 Pistol til undervognsbeskyttelse 0891 110 640

Spray ikke på samlinger, motorer, gear og bremsesystemer. Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil 
ventilen er tom. Må ikke fortyndes eller blandes med vand eller maling. Produktet kan overmales inden for 24 timer. Det kan kun 
males, når det er slebet og renset.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


