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Tehnične informacije 

GRAVIT 640 
Vosek  

 

 

 

 

 

 

LASTNOSTI 

GRAVIT 640 CAVITY PROTECTION ML – eno-komponentni izdelek iz voska in lanolina, ki zagotavlja popolno protikorozijsko zaščito. 
Izdelek dobro prodira v razpoke in daje elastičen in zaprt premaz, ki ščiti pred vodo in soljo. Zelo dobro odbija vodo iz podlage. 

UPORABA 

GRAVIT 640 se uporablja za zaščito votlih delov avtomobila (vrata, streha, pragovi itd.). 

POSTOPEK 

GRAVIT 640 se vnese v votle dele karoserij skozi posebne odprtine na 3-6 bar z uporabo UBS pištole z ustreznim adapterjem. 
Izdelek lahko nanesete tudi s čopičem. Odvečni izdelek odstranite z belim žganjem (white spirit). 

ČAS SUŠENJA 

 

2 – 4 h at 20°C 

REAKTIVNOST 

Ne reagira s utrjenimi barvami. 

VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV 

VOC II/B/e limit*  

Dejanska VOC vsebnost 

840 g/l 

395 g/l 

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

POGOJI ZA NANOS 

Lak je primeren za nanos pri temperature nad 15 C in vlagi manjši od 80 %.  

TEORETIČEN NANOS 

1 liter GRAVIT 640 vam da približno 7.0 m2 suhega nanosa pri debeljini 50m. 

BARVA 

Rjava 
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ČIŠČENJE OPREME 

White spirit 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 640 24 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. 

 


