
 

 

  

Kruntpahtlid & Kruntvärvid 
Waxcoat  

 

  
Toote nr: 

34488  Waxcoat 500 ml aerosool 
84465  Waxcoat (CWX-1L)  – kattevaha –1-liitrine purk 

34483  Sy phon Gun (GSH) – sifoonpüstol –1 tk 
84466  Extension Nozzle  (GSH-EXT)  – düüsi pikendusvoolik  –1 tk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omadused 

 
• Puistepakendus 
• Sobib kasutamiseks värskele värvile 

• Hõlpsasti kasutatav 
• Kokkusobiv GSH püsto l iga 

• Mõõdukalt viskoosne 

• Hea nakkumisvõime kõigi tavaliste materjalidega 
 

 
 
 
 

 
Kasutusmeetodid 
Waxcoat  1-liitrises plekkpurgis on loodud eriliselt   

pooride vahaga täitmiseks. See tagab lõpliku  

kaitsekihi vee ja muude saasteainete, nagu  

teede soolatusvesi, toime vastu, mis põhjusta- 

vad rooste ja teiste kahjustuste tekkimist sõidukil selle  

nähtamatutes kohtades.  Nii nagu  toote  nimest juba 

nähtub, jätab see kaetavale pinnale tiheda kontsent-  

reeritud kile, mis kaitseb sõiduki metallosi  nimetatud 
saasteainete rünnaku eest. Waxcoat on  ideaalne 
kaitsevahend uste, kapottide, pakiruumide, päraluukide  

liistude ja karpide, rattakoobaste, 

pakiruumi sisemuse ja põranda, jalaruumide ja kõigi  

teiste metallplaatide roostevastaseks kaitseks. 

Kasutusjuhised 

Waxcoat kantakse peale, kruvinud  purgile Kenti 

sifoonpüstoli  (GSH), mida tavaliselt kasutatak-se 
kinnitatultToughcoat toodetele ja millele on ühendatud 

suruõhuvoolik ning pihustatakse katmist vajavale 
pinnale. Kättesaamatute kohtade katmiseks kasutage 

abistavat, püstoli düüsile kinnitatavat pikendusvoolikut  
(tarnitakse eraldi).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eelised 

 
• Säästab aega ja raha 
• Usaldusväärne kasutus 

• Hoiab kokku tööaega 
• Kerge peale kanda 

• Enne kuivamist imbub sisse 

• Kasutatav üle kogu sõidukikere 

 
 
 
 
 

 
1. Kus võimalik, tagage kaetava pinna puhtus ja kuivus, 
samuti eemaldage õlikile, tehes seda Kent Acry sol või 
Kent Speedy  500 abil. 

2. Enne kasutamist raputage põhjalikult purki. 
3. Kinnitage Waxcoat i anumale KENTi  sifoonpüstol,  
keerates selle tihedalt kinni. 

4. Kinnitage püstolile sobivat rõhku andev suruõhuvoolik. 
5. Kättesaamatutele kohtadele juurdepääsuks kinni-
tage püstoli düüsile  pikendusvoolik. 

 6. Pihustage toode pinnale vajaliku paksusega 
kattekihina. 

7. Võimalik kasutada ka hiljuti värvitud pindade 

katmiseks. Mitte pihustada mootorile, piduritele ega 

heitgaaside väljalasketorudele. 
8. Võimalusel eemaldage liigne Waxcoat i hulk  Kent  
Acrysol või  Kent Speedy  500 abil.
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Nõuanded & Soovitused 

Suure tahkisesisalduse tõttu veenduge, et 
toode on enne pihustamist kasutusjuhendi 

kohaselt põhjalikult läbi loksutatud. 



 

     

 

 

Kruntpahtlid & Kruntvärvid 

Waxcoat  
Tehnilised andmed 

 
Toote number 84465 W axcoat 1 Litre (CWX-1L) 

 
Toote number 34483 Syphon Gun (GSH) 

 
Toote number 84466 Extension Nozzle (GSH-EXT) 

 
Värvus pruun 

 
Tahkiseid 49-54% (DIN 53215) 

Leekpunkt > 39°C (ASTM   1320-67) 

Viskoossus 30 ±sec (Ford DIN cup nr 4) 

Tihedus 0,86 ±1,02 kg/l (DIN 51757) 
 

Kattekile paksus ligikaudu 30 µm 
 

Nakkevaba aeg 10-15 minutit 
 

Täieliku kuivamise aeg 5 tundi 

 
Soolvee test 1000 tundi (SS DIN 53210) 
 
Töötemperatuurid 5>80

o
C 

 
Pakendus plekkpurk 
 
Säilivusaeg 12 kuud 
 
Müügiühik mitmesugune 
 
UN number 1139 
 
Konsistents tihke vedelik 
 
Tollitariifi kood 2715 00 00 
 
Lenduvaid ühendeid (VOC) 438 g/l 

 
 
 
 

VOC märgistus: 2004/42/IIB(e)(840)438 
 
 
 

Kaasnevad tooted: Acry sol, Speedy  500 

 

 
Turustus- 
valdkonnad: 
 

Tervisekaitse & Ohutusteave 

Põhilised Teisejärgulin

 R10 TULEOHTLIK 
 R51/53 Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada kauakestvaid kahjustusi veekogudele. 
 R66 Korduv kokkupuude nahaga võib põhjustada selle kuivust ja pragunemist. 

  R67 Aurud võivad esile kutsuda iiveldust jaoksendamist.  

  S23 Auru mitte sisse hingata . 

   S24 Vältida nahale sattumist. 

KESKKONNAOHTLIK  S29/56 Mitte tühjendada kanalisatsiooni, materjali jäägid ja pakend utiliseerida ohtlike 
jäätmete kogumiskonteinerisse või ära anda nende kogumispunkti. 

S43 Põlema süttimisel kasutage kustutamiseks liiva, süsihappegaasi või pulberkustutit. 
Mitte kunagi ärge kasutage kustutamiseksvett. 

S46 Alla neelanud, pöörduge kohe arsti poole ja näidake käesolevat  purki või selle silti. 

 
 

Kindlustamaks teid meie toodete kasutamisel kõige sobivamate isiklike kaitsevahenditega, soovitab KENT teil järgida enne toote kasutamist 
selle pakendil toodud juhiseid. Kõnealused juhtnöörid on antud teie kaitsmiseks ja KENT varustab teid  kõigi ulatuses isiklike 
kaitsevahenditega,mille  hulka kuuluvad kaitseriietus, prillid, kaitseprillid, näokaitsed ja hingamisaparaadid vastavad kõige viimastele  
Euroopa nõuetele. Kui vajate nende kohta täiendavat teavet, palume helistada meie tasuta telefoninumbrile ja me aitame teid meeleldi.  
Telefoninumber on: 0800 136 925 

 
 
 

Kasutustingimused ja volitused 
Ühtki osa käesolevast väljaandest ei tohi Barnes 
Group KENT Ltd. loata paljundada, üle kanda 
või salvestada, ei elektroonilisel ega 
mehaanilisel teel, samuti fotokoopiatena. 
Käesolev andmeleht ja selle sisu („Teave“) 
kuulub kontsernile Barnes Group Ltd. või tema 

kasutusloa valdajale. Kõnealuse teabe kasutus 
muudel eesmärkidel, peale toote tutvustusega 
seonduva, on keelatud. Seni pole ühki 
intellektuaalse omandiõiguse kasutusluba 
kooskõlastatud. Käesolev teave on muudetav ilma 
sellest ette hoiatamata. Muudatused teabes viiakse 
sisse kõigis seni välja antud tehnilistes andmetes. 
Esitatud andmed on loodetavasti täpsed, ent 
kontsern ei võta enda peale vastutust nende õigsuse 

ja täielikkuse eest ning  nende vigasusest või puudulikkusest 
tingitud tulemuste eest. Andmid kasutades peab kasutaja 
vigade vältimiseks ise nende õigsust kontrollima. Kontsern ei 
kanna materiaalset vastutust teabe ebatäpsusest või selle 
väärast kasutusest tulenevate tagajärgede eest (ka kasutaja 
hooletusest põhjustatud kadude või kahjustuste eest), kuid 
kontsern vastutab tema süü tõttu põhjustatud surma või 
tekitatud kehavigastuste eest. KENT on kontserni Barnes 
Group KENT Ltd. kaubamärk. 

 

 
 
Maaletooja:  KEVAMER A.V. OÜ Tallinna mnt 93   80010  Pärnu   Tel: +372 509 0599   ladu: +372 5183099      

        faks/tel: 442 5891  e-post: info@kevamer.ee   www.kevamer.ee 
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