
 
 

Technický list 
 

 
 

Datum revize: 13.1.2015 

UNDERBODY PROTECTION BRUSH 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
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Underbody Protection Brush je vodoodpudivý snadno použitelný nátěr na bázi bitumenů aplikovatelný štětcem. 
Stále pružná ochranná nátěrová hmota na ochranu podlahových částí vozidel. Tvoří elastickou hmotu 
s protihlukovými účinky. Po nanesení vytvoří ochrannou vrstvu, která chrání před korozí, kameny a ropnými 
látkami.  
 
Technická data: 

Báze 
směs bitumenových pryskyřic, plniv, rozpouštědel a 
speciálních inhibitorů koroze 

Konzistence  tixotropní 
Systém vytvrzování fyzikální vysychání 
Rychlost tvorby slupky 2 hod. 

Rychlost vysychání nelepí za 8 hod. 
Hustota 1,28 +/- 0,02 g/cm
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Teplota vznícení 210°C 

Bod vzplanutí 27°C 

 
 
Charakteristika: 
 tvoří pevnou elastickou vrstvu, která má vynikající 

ochranné účinky proti korozi, nežádoucímu působení 
minerálních olejů, solí a mechanickému poškození (např. 
odření) 

 tvoří zvukovou izolaci 
 odolný proti vodě a rozpouštědlům  
 
Příklady použití: 
 ochrana podběhů a spodních částí karosérií proti korozi 
 zvuková izolace 

 
Provedení: 
Barva: černá 
Balení: kovové plechovky 1 kg, 5 kg  
 
Skladovatelnost: 
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při 
teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno 
na obalu. Chránit před mrazem! 
 
 

Podklady:  
Vhodné povrchy: kovy  
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu 
Příprava povrchu: odstraňte rez. Materiál musí být před aplikací 
zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost. 
 
Pracovní postup: 
Nanášení: Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot a 
prachu. Chraňte podklady, které nebudou ošetřovány. Před 
aplikací dobře promíchejte. Nanášejte špachtlí nebo štětcem. 
Čištění:  White Spiritem (lakový benzín) 
Pracovní teplota: +10°C až +25°C 
Opravy: Underbody Protection Brush 
 
Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti 
práce. Další pokyny viz etiketa výrobku. 
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