
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Underbody Wax - Black UWBA 1000 ml láhev 86156

Underbody Wax - Black UWBB 500 ml sprej 86158

Underbody Wax - Brown UWBRA 1000 ml láhev 86157

Underbody Wax - Brown UWBRB 500 ml sprej 86159
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INSTRUKCE

UNDERBODY WAX

Tixotropní ochranné vrstvy na bázi vosku, poskytující excelentní 
antikorozní vlastnosti. Na výběr v láhvi nebo spreji, v černé nebo 
hnědé barvě.

✓ Vynikající ochrana proti korozi – chrání náchylné oblasti nebo části proto korozi z životního prostředí.
✓ Samoregenerační vlastnosti – chrání proti poškození od odlétajících kamínků.
✓ Vysoce penetrační síla – poskytuje dlouhotrvající ochranu v těžce přístupných oblastech.
✓ Dobrá přilnavost – lze jej použít s důvěrou.

1. Před použitím produkt důkladně protřepte.
2. Ošetřované povrchy musí být čisté, suché, zbavené rzi a mastnoty. Pokud je to nutné, použijte k očištění Acrysol. 

Produkt v lahvi lze aplikovat lehkým bez vzduchovým stříkacím zařízením nebo vzdušnou tlakovou pistolí pod 
tlakem 3 – 6 barů. Sprejem aplikujte v tazích dokud nedosáhnete požadované tloušťky vrstvy.

3. Lze aplikovat také štětcem nebo namáčením.
4. Produkt by se měl skladovat v rozmezí teplot +10°C až +30°C

Podvozky a spodky karoserie automobilů

Autobusy a osobní vozy

Přívěsy a karavany

Obecně v kovovýrobě

400 mikronová tekutá vrstva je suchá na dotek za 150 minut a kompletně suchá za 5 hodin.

200 mikronová vrstva ze spreje je suchá na dotek za 90 minut a kompletně suchá za 3 hodiny.



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

UNDERBODY WAX

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: 86156, 86157, 86158, 86159

Název: Underboxy Wax

Životnost: 24 měsíců
Rizikové info:          nebezpečný pro životní prostředí, extrémně hořlavý
Balení: 500 ml – sprej, 1000 ml láhev
MSDS: ano

Teplotní odolnost: -25°C až +80 °C

Viskozita: cca 13 Pa.s

Hustota: sprej 0,7 kg/l, láhev 0,85 kg/l
VOC: sprej 497 g/l, láhev 432 g/l

Kód celního sazebníku: 3824 9097

Odolnost ve vytvrzeném stavu: voda, slaná voda, olej, slabé zásady a kyseliny
Zkouška solným postřikem: (DIN 50021 Ri 0):

Tekutina > 1000 hod. při suché vrstvě 200 mikronů
Aerosol > 480 hod. při suché vrstvě 100 mikronů


