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Productomschrijving
Zettex Underbody Coating spray is een zwarte, bitumen rijke, waterbestendige, anti corrosie coating voor
oppervlakken aan de onderkant van auto’s.
Beschermd tegen fysieke schade, steenslag en weert vochtige omstandigheden. Zettex Underbody Coating is
overschilderbaar met de meeste verf systemen.
Voordelen
• Uitstekende anti-corrosie eigenschappen.
• Primer niet noodzakelijk.
• Semi flexibele coating, bestand tegen scheuren.
• Uitstekende weerbaarheid tegen water en zout.
• 360 graden wendbaarheid, zorgt ervoor dat de Underbody Coating zelfs toe te passen is op oppervlakken die
moeilijk toegankelijk zijn.
• Overschilderbaar
Toepassingen
• Te gebruiken bij dorpels, wielkasten, brandstoftanken, sub-frames en het chassis.
• Niet te gebruik op decoratieve toepassingen, ondergronden van rubber en plastic en voorgelakte
ondergronden.
Verwerking
Maak de ondergrond voor gebruik eerst goed schoon. Verwijder stof, olie, vet en ander residu kan met de Zettex
Megaclean verwijderd worden. Breng de Megaclean daarvoor aan op de Zettex Bonte of Witte tricot doek, laat
de Megaclean even intrekken en verwijder vervolgens het residu. Schudt de spuitbus voor minimaal twee
minuten lang, herhaal dit, wanneer de bus na een tijdje weer gebruikt wordt. Breng de spray aan op een afstand
van 20-30 cm van het oppervlak. De Zettex Underbody Coating droogt binnen 24 uur compleet uit, dit is
afhankelijk van de temperatuur en de dikte van de coating.
Leveringsvorm
Spuitbus 500 ml
Kleur
Zwart
Veiligheidsaanbevelingen
Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product
dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.
Eigenschappen

Specificaties

Uiterlijk

Zwart met een aromatische geur

pH

Niet toepasbaar

Specifieke zwaarte

0.92 – 0.96

Niet vluchtig % m/m

50 – 60

Actieve inhoud % m/m, zoals geleverd

30 – 40
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Brandbaarheid, zoals geleverd

Extreem brandbaar, brandpunt onder -20°C

Viscositeit

2500-4000 cPs

Vluchtige organische bestandsdelen, zoals geleverd

In overeenstemming met EU-richtlijnen 2004/42/CE

Aanbreng temperatuur

15-25 ℃
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