
   

 

   

 
BODY 955 TOUGH LINER (600 ml, fekete) 

Általános technikai leírás 

 
ΗΒ BODY 955 TOUGH LINER, egy 
kétkomponensű, poliuretán alapú 
védőbevonat magas mechanikai 
igénybevételnek kitett felületekre. 
Karcálló,hangszigetelő, UV és időjárás 
ellenálló. Ellenáll a legtöbb kémiai 
anyagnak pl: olaj,benzin, szerves 
anyagok,sós víz  

Felület 
 

Acél 
Műanyag 
Régi 2k festék 
OEM 
Fa 
Csiszolatlan üvegszál 
 
A HB BODY 955 TOUGH LINER a 
legtöbb felületen alapozó nélkül 
használható. 
A legjobb tapadás és korrózió védelem 
érdekében fém felületekre használjon HB 
BODY 989 Epoxy alapozót vagy P 961 
1K Etch alapozót. 

Előkészítés/ a felület tisztítása 
 

. 
Finom csiszolás (P100-P180) 
Zsírtalanítás HB BODY 770 
Antisil 
 

 

Mindig használjon megfelelő 

védőeszközt 

 
 

 
 

 

Keverési arány 3:1 
955 edzővel 

 

Szárítás 
30 perc/60oC 
Használható 1-2 nap 
Teljes átkeményedés 
3-4 nap 

Lobbanáspont: 
9oC 

Eszközök tisztítása: 
Használat után tisztítsa HB BODY 
740 Acryl hígítóval vagy nitró 
hígítóval 

 

Összekeverés után 
rázza jó erősen 2-3 
percig fazékidő: 1,5 
óra/ 23oC  

Mindig viseljen 
védőfelszerelést 

Sűrűség: 
1.25 g/cm3 

Megjegyzések: 
 
Ne használjon IR-t. 
 
Legjobb eredményt más HB Body 
termékekkel együtt használva 
érhet el. 
 
Olyan országokban is 
használható, ahol nem  vették át a 
VOC szabályozást 

 

Kipárolgási idő 
20 perc/23oC 

 

Kövesse a használati 
útmutatót 

Szárazanyagtartalom 
(hígítás nélkül):  
67 súly % 

 

Levegőn száradás 
Porszáraz 1 óra 
Használható 2-3 nap 
Teljes átkeményedés 
5-7 nap 

  
VOC (2004/42/EC) 
2004/42/IIB(e)(840)310 

    
Elméleti kiadósság: 
3 m2/liter UBS pisztoly 
3-4 bar , 2réteg esetén 

Lejárat: 
Hűvös helyen tárolva bontatlan 
csomagolásban 24 hónap 

               
Kizárólag foglakozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap 
időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az 
esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további 
információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági 
adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját 
belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített 
záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve. 
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BODY 955 TOUGH LINER (600 ml, fekete) 
 
Felhasználás: 
 

 

Standard felület UBS pisztollyal: 

- 3-4 bar (44-58 psi) 
- távolság: 50 cm 
- 2 réteg egyenletes mozdulatokkal (30 perc a 2 réteg között) 
 

 

 

Durva felület UBS pisztollyal: 

- 3-4 bar (44-58 psi) 
- távolság: 50 cm 
- első réteg egyenletes mozdulatokkal  
- második réteg csökkentett nyomáson 1,5 bar (22psi)  
  ( 30 perc a 2 réteg között) 
 

 

 

Standard felület HVLP pisztollyal (1,6-2,0 mm): 

- +10 % hígítás HB BODY 740-el 
- 2 bar (29 psi) 
- távolság: 20 cm 
- 2 réteg egyenletes mozdulatokkal nedves a nedvesre eljárással 
 

 

 

Durva felület HVLP pisztollyal (1,6-2,0 mm): 

- +10 % hígítás HB BODY 740-el 
- 2 bar (29 psi) 
- távolság: 20 cm 
- első réteg egyenletes mozdulatokkal  
- második réteg csökkentett nyomáson 1-1,5 bar (15-22psi)  
  csökkentett anyagfelhordás „ködölés” 
 

 

 


