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Tehnične informacije 

GRAVIT 660 
Bitumen za zaščito podvozja 

 

 

 

LASTNOSTI 

GRAVIT 660 BITUMEN UNDERBODY COATING: izdelek ustvarja močan, elastičen sloj z zvočno 
izolacijskimi lastnostmi in trdnostjo proti kamenju. Izdelek zagotavlja vremensko zaščito podvozja v osebnih 
vozilih, avtobusih, gradbenih strojih in tovornjakih. Izdelek je odporen na vodo, sol, kisline in baze, kar 
zagotavlja prevleki dobre izolacijske lastnosti. Uporablja se enostavno in teče. Gravit 660 ni mogoče 
premazati z drugimi laki. 

PODLAGE 

Dvo-komponentni akrilni kit za 
brizganje 

Razmastiti, suho brušenje P240 ÷ P320, spihati, razmastiti ponovno. 

Poliesterski kiti Suho brušenje, uporabi P240 - P320 za končno brušenje, spihati, 
razmastiti. 

Epoxi temeljne barve Brez brušenja do 12h, Po 12h je potrebno obrusiti z P320, spihati, 
razmastiti. 

VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV 

VOC II/B/e limit*  

Dejanska VOC vsebnost 

840 g/l 

330 g/l 

* Za nanos mešanice skladen z Direktivo EU 2004/42/CE 

POGOJI ZA NANOS 

Primer je primeren za nanos pri temperaturi nad 15 C in vlagi manjši od 80 %. 

APPLICATION  

 

 

Sledi priporočilom 
proizvajalca opreme. 

 

 

UBS pištola 

Diza Pritisk Razdalja 

4.0 mm 3 - 6 bar 15 - 20 cm 

 

 

 

Število nanosov 1 - 2 

Debelina enega mokrega 
nanosa 

Cca. 150 µm 
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Dobitek pripravljene 
mešanice za debelino 
suhega sloja v predvidenem 
območju 

1.4 m2/l 
pri 300 µm 

 

 

Odsuševanje med nanosi 
20°C 

10 -15 min 

Pred uporabo pretresi! 

GRAVIT 660 bitumensko podlago lahko nanesete neposredno na jeklo; vendar je za povečanje zaščitnih 
lastnosti priporočljivo najprej uporabiti protikorozijski temeljni premaz. Ne uporabljajte za izpušne sisteme, 
motorje in sestavne dele zavornega sistema. 

ČAS SUŠENJA 

 Prašno suho 3 - 5 h at 20°C 

Suho na dotik 12 - 16 h at 20°C 

Končna trdnost 24 h at 20°C 

BARVA 

Črna 

ČIŠČENJE OPREME 

THIN 850 akrilno redčilo ali nitro redčilo. 

SKLADIŠČENJE 

Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja. 

Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi. 

ROK UPORABE 

GRAVIT 660  12 mesecev /20°C 

VARNOST 

Poglejte varnostni list 

DRUGE INFORMACIJE 

Registrska številka: 000024104. 

Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni podatki 
ustrezajo trenutnemu znanju o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo visoko 
kakovost, pod pogojem, da uporabnik sledi navodilom in je delo izvedeno v skladu z dobro izdelavo. Izvesti 
je treba preskusno uporabo izdelka zaradi njegove potencialno drugačne reakcije z različnimi materiali. Za 
napake ne odgovarjamo, če so na končni rezultat vplivali dejavniki, ki niso pod našim nadzorom. 

 


