
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Waxcoat CWX 500 ml sprej 34488

Waxcoat CWX1 1000 ml láhev 84465

Syphon Gun GSH Aplikační pistole 34483
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INSTRUKCE

WAXCOAT

Voskový produkt pro ochranu dutin, specificky 
vyvinutý k proniknutí do nejméně dostupných míst.

✓ Balení v láhvi.
✓ Výborný aplikační systém.
✓ Středně viskózní kapalina.
✓ Kompatibilní i s čerstvě nalakovanými povrchy.
✓ Rychleschnoucí.
✓ Přilne ke všem běžným povrchům.

✓ Skvělá antikorozivní ochrana v běžném silničním 
provozu. 

✓ Lze aplikovat i do těžko přístupných míst.
✓ Pronikne a přilne na obtížně dostupné plochy.
✓ Nepoškodí čerstvý lak, je stabilní.
✓ Šetří čas.
✓ Lze použít na celé vozidlo.

Waxcoat byl vyvinut k poskytnutí finální ochranné vrstvy proti vodě a dalším agresivním látkám jako je posypová  sůl, která 
způsobuje korozi a jiné nedozírné poškození ploch uvnitř vozu. Již název naznačuje, že zanechává dostatečný film 
koncentrovaného vosku k zamezení vlivu těchto agresivních látek na kovu. 
Waxcoat je ideální na dveře, kryty, zavazadlové prostory, zadní dveře, komorové průřezy, vnitřní prahy, dna kufru, prostory 
v automobilu – kde jsou táhla, a k ochraně plechů proti korozi.
Waxcoat se aplikuje pomocí Kent Syphon Gun (GSH), která se používá také pro aplikaci řady produktů Toughcoat, 

našroubuje se na hrdlo láhve, připojí se přívod vzduchu a následně se nastříká na požadovaný povrch. Pokud potřebujete 
produkt aplikovat do těžko přístupných oblastí, lze použít prodlužovací trysku pistole, (je dodávána i samostatně – obj.č. 

84466).

1. Pokud je to možné povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný produktem KENT Acrysol nebo Speedy 500.

2. Před použitím produkt důkladně protřepte! 
3. Připojte KENT Syphon Gun k láhvi a ujistěte se, že je pevně přišroubován.
4. Připojte pistoli k vhodnému zdroji stlačeného vzduchu.
5. Pokud potřebujete stříkat špatně dostupná místa, připojte pistoli prodlužovací trysku.
6. Nanášejte produkt dokud nedosáhnete potřebné vrstvy.
7. Může být použit na nedávno lakovaných površích. Nestříkejte na brzdy, motor nebo výfuk.
8. V případě potřeby odstranění použijte KENT Acrysol nebo Speedy 500.



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.

WAXCOAT

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: 84465

Název: Waxcoat 1L

Životnost:               30 měsíců 

Rizikové info:          nebezpečný pro živ. prostředí

Barva produktu:     hnědá

Konzistence:         hustá kapalina

MSDS: ano

Hustota při 20°C: 0,86-1,02kg/L (DIN 51757)

Nelepivost: po 10 – 15 minutách

Úplné zaschnutí: po 5 hodinách

Obsah pevných látek:  49-54% (DIN 53215)

Operační teplota: 5 – 80°C

Celní kód: 2715 00 00

Viskozita: 30 +-sec (Ford DIN cup č. 4)

Zk. solnou mlhou:     1000 hod. (SS DIN 53210)

Tloušťka nástřiku: cca 30 mikronů

Bod vzplanutí: >39°C (ASTM 1320-67)

VOC: 438 g/l 


