
 

   Technický list 

 

 

 

Body 910 

Body 910  Tixotropní izolační hmota na bázi kaučuku k
částí karoserie. Nanáší se stříkací pistolí nebo štětcem na 
přelakována akrylátovými barvami i metalízami. Ředí se 10
karoserií. Je vhodný i k odhlučnění motorového prostoru a interiéru (vnitřní podlahy, vnitřky dveř
prostorů). 

INFORMACE O VÝROBKU 

Druh : Izolační antikorozní hmota

Způsob aplikace : Stříkací pistolí na spodky (tryska 4

Ředění : max 10-20% 

Vydatnost : Přibližně 5-6m2

Doba schnutí : 2-6h/23oC 

Odstíny   : Šedá 

Skladovatelnost : Skladujte mezi  5

PŘÍPRAVA  POVRCHU – APLIKACE 

Ošetřené plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou 
(doporučuje se BODY 969 ANTICORROSIVE 
Stříkat nebo natírat vždy ve dvou vrstvách, tloušťka jedné vrstvy cca 1 
vrstvy 10 min. Lze přelakovat syntet. i polyuretanovými (akrylátovými) emaily. 
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Tixotropní izolační hmota na bázi kaučuku k ochraně proti hluku a korozi spodních, vnitřních a vnějších 
částí karoserie. Nanáší se stříkací pistolí nebo štětcem na nazákladované povrchy.  Rychle schne a může být 

akrylátovými barvami i metalízami. Ředí se 10-20% tech. benzínem. Ochranný a tlumící nátěr spodků 
odhlučnění motorového prostoru a interiéru (vnitřní podlahy, vnitřky dveř

Izolační antikorozní hmota 

kací pistolí na spodky (tryska 4-5  mm, tlak 5-6 bar), štětec 

2/100 µm 

Skladujte mezi  5 oC až 40 oC 

Ošetřené plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou 
(doporučuje se BODY 969 ANTICORROSIVE PRIMER). BODY 910 promíchat nebo protřepat, podle potřeby přiředit. 
Stříkat nebo natírat vždy ve dvou vrstvách, tloušťka jedné vrstvy cca 1 – 2 mm.  Přestávka mezi aplikacemi 1. a 2. 

Lze přelakovat syntet. i polyuretanovými (akrylátovými) emaily.  
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ochraně proti hluku a korozi spodních, vnitřních a vnějších 
nazákladované povrchy.  Rychle schne a může být 

Ochranný a tlumící nátěr spodků 
odhlučnění motorového prostoru a interiéru (vnitřní podlahy, vnitřky dveří a zavazadlových  

Ošetřené plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou 
PRIMER). BODY 910 promíchat nebo protřepat, podle potřeby přiředit. 

Přestávka mezi aplikacemi 1. a 2. 


