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ANTIGRAVITEX SPRAY
Środek wykonany na bazie żywic syntetycznych,
przeznaczony jest do zabezpieczenia elementów
nadwozia, doskonale nadaje się również do
zabezpieczenia podwozia. Po wyschnięciu powłoka
zachowuje elastyczność, jest odporna na uderzenia
żwiru, kamieni, soli oraz na działanie czynników
atmosferycznych.
PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

MOŻE BYĆ STOSOWANY NA NASTĘPUJĄCYCH PODŁOŻACH
 Stare powłoki lakierowe, łącznie z farbami termoplastycznymi.
 Szpachlówki poliestrowe.
 Stal.
 Aluminium.
 Stal ocynkowana.
 Stal nierdzewna.
 Grunty reaktywne (wash primer).
 Tworzywa sztuczne.
 Laminaty poliestrowe.
 Podkłady akrylowe dwukomponentowe.
 Podkłady epoksydowe.
CECHY PRODUKTU
 Bardzo dobra przyczepność do wielu rodzajów podłoży.
 Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne, rozpyloną wodę i ścieranie.
 Dobra przyczepność wodorozcieńczalnych emalii do utwardzonej warstwy środka.
 Dobra ochrona przed uszkodzeniami.

SPOSÓB UŻYCIA
 Przed nałożeniem oczyścić, osuszyć i odtłuścić powierzchnię.
 Zabezpieczyć taśmą, papierem do oklejania lub folią miejsca nieprzeznaczone do pokrycia.
 Przed naniesieniem pojemnik z preparatem wstrząsnąć.
 Nakładać 2-3 pojedyncze warstwy.
 Między warstwami robić 5-10 min. przerwy.
 Oczyścić rozpylacz po zakończeniu malowania, przechylając pojemnik do góry dnem

i naciskając zawór przez 5 sekund.
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UWAGA! Nie stosować w temperaturze poniżej 10oC.

CZAS SCHNIĘCIA
Od 40 do 60 min. przy temperaturze 20˚С. Po pełnym wyschnięciu (60 min.) może być nakładany
lakier nawierzchniowy.
ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
II/B/e limit = 840 g/l, VOC = 580 g/l
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności
w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 60 miesięcy.
PRZEPISY BHP
Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.
OPAKOWANIE
Art. Nr
20111-1 [biały]
20131-1 [szary]
20141-1 [czarny]

Pojemność, L:
0,5
0,5
0,5

Opakowanie zbiorcze, szt.:
12
12
12

Waga kartonu, kg:
6,50
6,50
6,50

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia
nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.
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