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Body 951 Autoflex special

Body 951 je  Izolační hmota na bázi syntetického kaučuku s
spodních, vnitřních a vnějších částí karoserie. 
teploty, rychle schne a po zaschnutí má velmi dobré těsnící vlastnosti. Je přelakovatelný jakýmkoliv lakovacím 
systémem. Vytváří charakteristickou strukturu
našroubujeme na plechovku.   

 

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Izolační antikorozní hmota

Způsob aplikace : Stříkací pistolí na spodky (tryska 6

Ředění : Výrobek je připraven k použití 

Vydatnost : Přibližně 2m2/450 

Doba schnutí : 2h/23oC, 30min/60

Odstíny   : Černá, bílá a šedá

Skladovatelnost : Skladujte mezi  5

PŘÍPRAVA  POVRCHU – APLIKACE 

Z ošetřovaných ploch odstranit asfaltové skvrny. Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. 
Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY ANTICORROSIVE PRIMER 969 nebo 992). 
Plechovku BODY 950 řádně promíchat protřepáním, našroubovat na stří
vrstvách s prodlevou 5-10 minut mezi jednotlivými nástřiky
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Body 951 Autoflex special 

Izolační hmota na bázi syntetického kaučuku s těsnícími vlastnostmi, ochraně proti hluku a  korozi 
spodních, vnitřních a vnějších částí karoserie. Aplikuje se na nazákladované povrchy, zůstává elastický za každé 

rychle schne a po zaschnutí má velmi dobré těsnící vlastnosti. Je přelakovatelný jakýmkoliv lakovacím 
systémem. Vytváří charakteristickou strukturu- krupici. 1-litrové balení je připraveno k použití stříkací pistolí, kterou 

Izolační antikorozní hmota 

Stříkací pistolí na spodky (tryska 6-8  mm, tlak 5-6 bar) 

Výrobek je připraven k použití – neředí se 

/450 µm 

C, 30min/60oC. Doba schnutí závisí na klimatických podmínkách 

Černá, bílá a šedá 

Skladujte mezi  5 oC až 40 oC 

ošetřovaných ploch odstranit asfaltové skvrny. Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. 
Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY ANTICORROSIVE PRIMER 969 nebo 992). 

protřepáním, našroubovat na stříkací pistoli na spodky. 
inut mezi jednotlivými nástřiky. Po zaschnutí lze přelakovat všemi lakovacími systémy.
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těsnícími vlastnostmi, ochraně proti hluku a  korozi 
Aplikuje se na nazákladované povrchy, zůstává elastický za každé 

rychle schne a po zaschnutí má velmi dobré těsnící vlastnosti. Je přelakovatelný jakýmkoliv lakovacím 
použití stříkací pistolí, kterou 

C. Doba schnutí závisí na klimatických podmínkách (vlhkost, teplota) 

ošetřovaných ploch odstranit asfaltové skvrny. Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. 
Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY ANTICORROSIVE PRIMER 969 nebo 992). 

kací pistoli na spodky. Stříkat vždy (!) ve dvou 
. Po zaschnutí lze přelakovat všemi lakovacími systémy. 


