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RUBBER PROTEX 

Opis: 

RUBBER PROTEX jest środkiem jednoskładnikowym, przeznaczonym do trwałego 
zabezpieczenia podwozia przed korozją za pomocą pistoletu. Produkt oparty na bitumach i 
woskach, charakteryzuje się doskonałymi właściwościami tłumienia dźwięków. Po 
wyschnięciu pozostaje mocno przywierająca powłoka, dająca ochronę w różnych 
warunkach atmosferycznych, oraz dająca ochronę przed uszkodzeniami mniejszych 
kamienie i żwiru. 

 

Zasady postępowania: 

- Pokrywana powierzchnia  musi być czysta odtłuszczona, sucha odpylona, wolna od rdzy. 
- Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem.  
- Preparat należy nakładać na podwozie za pomocą pistoletu powietrznego z odpowiednią 
końcówką w odległości ok. 30 cm. Ciśnienie robocze wynosi 3-6 bar. Produkt może być 
nanoszony również za pomocą pędzla.  
- jeśli jest potrzeba nanoszenia cieńszych powłok zalecane jest doprowadzenie do 
wyschnięcia wcześniejszej warstwy. 
- Powierzchnie zanieczyszczone i osprzęt, czyścić za pomocą rozpuszczalników. 

Faktyczna zawartość organicznych części lotnych (VOC): 

Dopuszczalna zawartość (kat. B/5) = 840/L. 
Dla gotowej do naniesienia mieszanki: 380 g/L,. 
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku 
wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, 
preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. nr 216, poz. 1826) oraz z Dyrektywą UE 
2004/42/CE z 21 kwietnia 2004r. 

Czas schnięcia: 

Suchy w dotyku  2-2,5 godziny w temp. 20˚С, przy grubości mokrej warstwy 600 µm. 
Całkowicie suchy 4-6 godzin w temp. 20 ˚С, przy grubości mokrej warstwy 600 µm. 

Teoretyczna wydajność: 

Przy grubości mokrej warstwy 600  µm zużycie wynosi 0,65l/ m2 

Dostępne kolor: 

Czarny 
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Warunki przechowywania: 

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin 
przydatności 24 miesiące od daty wyprodukowania w temperaturze 10-20 ˚С. 

Przepisy BHP: 

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 

Opakowanie: 

Art. Nr Pojemność, L: Opakowanie zbiorcze, szt.: Waga kartonu, kg 
20201 1l 12 10,00 
20202 1,8l 6 12,10 

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie 
zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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