
  
Tekninen tuoteseloste

Underbody Protection Brush
Versio: 6/01/2022 Sivu 1 Of 2

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut 
ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia 
materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, 
emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole 
hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien 
suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Tekniset tiedot
Perusaine Bitumi
Olomuoto Tiksotrooppinen neste
Kuivumistapa Fyysinen kuivuminen
Tiheys Ca. 1,28 g/ml
Viskositeetti (Brookfield) 1.040 mPa.s → 2.000 mPa.s
Kiinteä kokonaissisältö Ca. 76 %
Pölykuiva 90-120 minuuttia
Kuivumisaika (23°C and 50% R.H.) N. klo 10-12
Kulutus* Ca. 0,7 kg/m²
Lämpötilankestävyys** -25 °C → 80 °C
Käyttölämpötila 10 °C → 25 °C
* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan. ** Nämä arvot 
koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus
Underbody Protection Brush on 
bitumipohjainen alustapinnoite, joka 
muodostaa suojakalvon kuivumisen jälkeen.

Ominaisuudet
 Erinomainen kestävyys ruostetta, öljyä, 

rasvaa, vettä, suolaa jne ...  Vastaan
 Pinnoite lämpöä ja melia vastaan auton 

pohjassa
 Siveltävä
 Liuotinpohjainen
 Ei maalattavissa

Käyttökohteet
 Autojen pyöränkaarien ja korien 

suojaamiseen.
 Muodostaa suojakalvon ruostetta, öljyä, 

rasvaa, vettä, suolaa vastaan.
 Suojapinnoite lämpöä ja ääntä vastaan.

Pakkaus
Väri: musta
Pakkaus: 1 kg pakkaus, 5 kg, 60 kg

Säilyvyys
2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa 
viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - 
+25°C lämpötilassa.

Pinnat
Pinnat: metallit
Kunto: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja 
rasvaton.
Pinnan esivalmistelu: Poistaa ruosteen. 
Sileiden pintojen karkea hionta parantaa 
tarttuvuutta.
Suosittelemme alustavaa tarttumistestiä 
kaikille pinnoille.

Käyttötapa
Varmista, että auton pohja on täysin kuiva, 
puhdas ja rasvaton. Peitä osat, jotka eivät 
tarvitse käsittelyä. Levitä siveltimellä tai 
lastalla. Anna Underbody Protection Brush 
kuivua kokonaan peräkkäisten kerrosten 
välillä. Voidaan laimentaa lakkabensiinillä.
 Puhdistus: Valkoinen sprii Kovettumisen 
jälkeen voidaan poistaa vain mekaanisesti.
Korjaukset: Samalla materiaalilla.

Terveys- ja turvallisuussuositukset
Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. 
Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. 
Katso lisätiedot pakkauksesta ja 
käyttöturvallisuustiedotteesta.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.
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Vastuu
Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on 
testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se 
on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään 
vastuuta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, 
soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.


