
 

   Technický list 

 

 

 

Body 900 

Body 900 je  Izolační hmota s vysokým antikorozním účinkem na bázi vosku do všech dutin (dveře, dutiny, prahy, 
sloupky) karoserie, zároveň se dá použít jako antikorozní nátěr na 
vysokou vzlínavost. Má vysoké penetrační vlastnosti a je odolný vůči vysokým teplotám i mrazu. Nanáší se pomocí 
speciální stříkací pistolí, která se našroubuje na 1 lit. plechovku (stříkací tlak 
nepřelakovatelný. 

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Izolační antikorozní hmota

Způsob aplikace : Stříkací pistolí na spodky (

Ředění : Výrobek je připraven k použití 

Vydatnost : Přibližně 4-5m2

Doba schnutí : 2-6h/23oC 

Odstíny   : Transparentní 

Skladovatelnost : Skladujte mezi  5

PŘÍPRAVA  POVRCHU – APLIKACE 

Vyvrtat aplikační otvory podle pokynů výrobce automobilu.

ohebných nástavců ošetřit dutiny karoserie.

musí mít nádoba a obsah 20 oC. 

Potřísněné lakované plochy karoserie očistit lakovým nebo technickým benzínem a měkkým hadrem, nejlépe však 
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vysokým antikorozním účinkem na bázi vosku do všech dutin (dveře, dutiny, prahy, 
, zároveň se dá použít jako antikorozní nátěr na podvozkovou část karoserie a jiné vnější části

vysokou vzlínavost. Má vysoké penetrační vlastnosti a je odolný vůči vysokým teplotám i mrazu. Nanáší se pomocí 
, která se našroubuje na 1 lit. plechovku (stříkací tlak 5 – 6 bar)

Izolační antikorozní hmota 

kací pistolí na spodky (tlak 5-6 bar) 

Výrobek je připraven k použití – neředí se 

2/100 µm 

 

Skladujte mezi  5 oC až 40 oC 

Vyvrtat aplikační otvory podle pokynů výrobce automobilu. Protřepat nebo promíchat BODY 900.

ošetřit dutiny karoserie. Spotřeba cca 1L BODY 900 na střední osobní automobil.

Potřísněné lakované plochy karoserie očistit lakovým nebo technickým benzínem a měkkým hadrem, nejlépe však 
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vysokým antikorozním účinkem na bázi vosku do všech dutin (dveře, dutiny, prahy, 
podvozkovou část karoserie a jiné vnější části. Má 

vysokou vzlínavost. Má vysoké penetrační vlastnosti a je odolný vůči vysokým teplotám i mrazu. Nanáší se pomocí 
6 bar). Rychle schne a je 

Protřepat nebo promíchat BODY 900. Pomocí pevných a 

Spotřeba cca 1L BODY 900 na střední osobní automobil. Před použitím 

Potřísněné lakované plochy karoserie očistit lakovým nebo technickým benzínem a měkkým hadrem, nejlépe však 


