
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

środek do zabezpieczania
podwozia, lakierowalny
Ponowne malowanie dolnej
osłony
500 ml / 2892-881

Bottom Guard Recoat jest środkiem chroniącym
przed skutkami uderzeń kamieni, pokrywalnym
lakierami, posiadającym właściwości
antykorozyjne i wygłuszające oraz wykonanym na
bazie kauczuku. Trwale chroni podwozie, błotniki,
nadkola, progi, pasy przednie i tylne przed korozją i
różnymi czynnikami atmosferycznymi.
zapewnia optymalną ochronę podłoża posiada
właściwości antykorozyjne, spray antykorozyjny
schnie szybko i jest ekstremalnie odporny na
zadrapania,przyczynia się do lepszego tłumienia
dźwięku,wykazuje bardzo dobrą przyczepność
na wielorakich podłożach np. na zderzakach,
osłonach przdnich i tylnych, po 60-90 min podłoże
potraktowane sprajem nadaje się do lakierowania
lakierami dwuskładnikowymi i podstawowtymi
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Powierzchnia przeznaczona do konserwacji musi być sucha, odtłuszczona i oczyszczona z rdzy
oraz brudu. Należy usunąć powłoki woskowe. Dobrze wstrząsnąć opakowaniem i nakładać metodą na krzyż.
Optymalna odległość spryskiwania wynosi 30 cm. Po 60-90 minutach produkt można pomalować popularnymi
lakierami dwukomponentowymi lub podkładowymi. Nie spryskiwać silnika, skrzyni biegów, obracających się
części, sprężyn, hamulców i układów wydechowych.  Zanieczyszczone produktem powierzchnie natychmiast
wyczyścić rozpuszczalnikiem.
Kolor: czarny
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.


