EURO body
OCHRANNÝ NÁSTŘIK SPODKŮ VOZŮ
TECHNICKÝ LIST – NÁVOD K POUŽITÍ

KATALOGOVÉ ČÍSLO – R

4061 – 1 kg, R 4062 - 2 kg, R 4063 – 18 kg

CHARAKTERISTRIKA

•
•
•
•

ochrana proti korozi a abrazi
snižuje hlučnost a vibrace
nástřik je možné přelakovat
snadná aplikace a dobrá adheze

EURO body je elastický nástřik, který zabraňuje hluku, korozi a chrání karoserii automobilu před

abrazivním opotřebením od odlétajících kamínků. Je určen pro všechny spodní části vozu, vnitřní
části dveří, lemy blatníků, atd.
NÁVOD K POUŽITÍ:

Nástřik je možné aplikovat na holý plech nebo původní lak, ale pro maximální ochranu před korozí je
dobré nejprve nanést vhodnou základní barvu.
Před použitím produkt důkladně (cca 1 minutu) protřepávejte. Sejměte krycí zátku a propíchnutím
uzávěru nasaďte vhodnou stříkací pistoli.
Aplikujte pouze na suchý, rzi a nečistot zbavený povrch. Výsledná struktura závisí na vzdálenosti a
síle aplikace. Další informace viz tabulka níže.
Čištění pistole: Po použití otočte nádobu dnem vzhůru a vyprazdňujte pistoly, dokud nebude
vycházet jen samotný vzduch bez zbytků laku.
TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva:
Specifická hmotnost:
VOC při aplikaci:
VOC kategorie:
VOC max. pro kategorii:
Obsah sušiny:
Obsah celk. org. C:
Vydatnost:
Tloušťka nástřiku:

černá
1,33 kg/l při 20ºC
468 g/l černá
E
840 g/l
60 %
0,292 kg/kg
5-7 m2/Kg
200-400 µm 2 vrstvy

EURO body
OCHRANÝ NÁSTŘIK

STŘÍKACÍ TLAK

3-4 kg/cm2

RB1

ČAS ZASYCHÁNÍ

10ºC

2h

90’

20ºC

1.5h

60’

30ºC

1h

45’

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v suché dobře větrané
ětrané místnosti při
p teplotách 5-30 °C, po dobu trvání záruční
ní doby uvedené na obale
produktu. Nevystavujte přímému
ímému slunečnímu
slune
záření.
BEZPEČNOST
R věty

S věty

PRVNÍ POMOC

R 11
R 48/20
R 36/38
R 63
R 67

Vysoce hořlavý
Zdraví škodlivý: nebezpečí
nebezpe vážného poškození zdraví při dlouhé expozici vdechování
vdechováním
Dráždí oči a kůži.
Možné nebezpečí
čí poškození plodu v těle matky
Vdechování par může
mů způsobit ospalost a závratě

S 16
S 23
S 37
S 51
S2
S 46

Uchovávejte oddělen
ěleně od zdrojů zapálení – Zákaz kouření
Nevdechujte páry / aerosoly
Používejte vhodné ochranné rukavice
Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Uchovávejte mimo dosah dětí
Přii požití okamžitě vyhledejte lékařskou
léka
pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Řiďte
te se instrukcemi na štítku výrobku. Více informací v bezpečnostním listě výrobku.
V případě nevolnosti opusťte
ťte pracoviště,
pracovišt zasažené oči vymývejte proudem čisté
isté vody. Ve všech p
případech zasažení
očí a požití vyhledejte lékaře,
ře, předložte
př
k nahlédnutí bezpečnostní list.

LIKVIDACE OBALŮ A ODPADŮ
Nepoužitelné zbytky výrobku a obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě
míst určeném
eném obcí k odklá
odkládání
nebezpečných odpadů nebo předejte
př
osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Distribuce pro Českou Republiku: ACI - Auto Components International, s.r.o., Podnikatelská 549, Praha 9, 19011
9011, Tel: 274 021 111
Výrobce:
obce: ROBERLO S.A. · Ctra. N-II,
II, km 706,5 · 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) SPAIN
Tel. +34-972
972 478 060 · Fax +34-972
+34
477 394 · e-mail: info@roberlo.com

