
 

   Technický list 

 

 

 

Body 930 

Body 930    Černý tixotropní materiál na bázi asfaltu a kaučuku. Používá se  na spodní části automobilů, které chrání 
proti korozi, hluku a nárazům kamínků. Má velmi dobrou 
Nanáší se štětcem nebo speciální pistolí na spodní části aut (tlak 3
protože obsahuje asfalt. 

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Izolační antikorozní 

Způsob aplikace : Stříkací pistolí na spodky (tryska 4

Ředění : max 10-20% 

Vydatnost : Přibližně 4-5m2

Doba schnutí : 2-6h/23oC 

Odstíny   : Černá 

Skladovatelnost : Skladujte mezi  5

PŘÍPRAVA  POVRCHU – APLIKACE 

Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou 
barvou (doporučuje se BODY 969 ANTICORROSIVE PRIMER). 

Plechovku BODY 930 promíchat a podle potřeby zředit (za 
nátěrem  můžeme nanést i velice silnou vrstvu 
ošetřené nátěrovými hmotami na bázi vosků. 

 TEL : +420 481 540 511  email: objednavky@bodycolor.cz
STUDENTSKA 1727 TURNOV 51101

IČO: 27543790 DIČ: CZ27543790

 

Černý tixotropní materiál na bázi asfaltu a kaučuku. Používá se  na spodní části automobilů, které chrání 
proti korozi, hluku a nárazům kamínků. Má velmi dobrou přilnavost a elasticitu. Může se ředit 10
Nanáší se štětcem nebo speciální pistolí na spodní části aut (tlak 3-5 bar). Schne rychle, není jej možno lakovat, 

Izolační antikorozní hmota 

kací pistolí na spodky (tryska 4-5  mm, tlak 5-6 bar), štětec 

2/100 µm 

Skladujte mezi  5 oC až 40 oC 

Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou 
barvou (doporučuje se BODY 969 ANTICORROSIVE PRIMER).  

Plechovku BODY 930 promíchat a podle potřeby zředit (za stálého míchání přidávat malé množství ředidla). Jedním 
nátěrem  můžeme nanést i velice silnou vrstvu – materiál je tixotropní a nestéká. Nedoporučuje se aplikovat na spodky 
ošetřené nátěrovými hmotami na bázi vosků. Nelze přelakovat emaily – obsahuje asfalt. 
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Černý tixotropní materiál na bázi asfaltu a kaučuku. Používá se  na spodní části automobilů, které chrání 
přilnavost a elasticitu. Může se ředit 10-20% tech. benzínem. 
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Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou 
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Nedoporučuje se aplikovat na spodky 


