
Waxcoat
Kereõõnsuste vaha, mis on välja töötatud tungimaks ka kõige kättesaamatumatesse kohtadesse.

Toote Nr. Maht Pakend

34488 500ml Aerosool

Kasutamine

Waxcoat tagab lõpliku kaitsekihi vee ja muude saasteainete, nagu teede soolatusvesi, toime 
vastu, mis põhjustavad rooste ja teiste kahjustuste tekkimist sõidukil selle nähtamatutes kohtades. 
Nii nagu toote nimest juba nähtub, jätab see kaetavale pinnale tiheda kontsentreeritud 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.

Primers, Coatings & Bodyfillers

Kasutusjuhend

1. Võimaluse korral veenduge, et pinnad oleksid puhtad, kuivad ja rasvatustatud, kasutades KENT Acrysol või KENT 
Speedy 500 
2. Enne kasutamist loksutage aerosooli korralikult
3. Pihustage toodet ja kasvatage kihi paksust vastavalt vajadusele.
4. Saab kasutada hiljuti värvitud pindadel. Ärge pihustage mootorile, piduritele ega heitgaasitorustikule 
5. Vajadusel eemaldage toode pinnast, kasutades selleks KENT Acrysol või KENT Speedy 500.

Omadused

• Kattekihi paksus 20-40 mikronit
• Hõlpsasti kasutatav
• Madala viskoossusega vedelik
• Sobib kasutamiseks värskele värvile
• Kiiresti kuivav
• Hea nakkumisvõime kõigi tavapäraste      
materjalidega

Eelised

• Suurepärane vastupidavus tavapärastele teeoludele
• Saab kanda raskesti ligipääsetavatele pindadele
• Ei kahjusta värskelt värvitud pindasid
• Hoiab kokku aega
• Kasutatav üle kogu sõiduki kere



KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 

Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu
ees Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju
eest (sealhulgas

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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Tehniline teave

Toote Nr: 34488

Kirjeldus: Waxcoat, 500ml

Säilivusaeg: 30 kuud

Müügiühik: tk

VOC: 552g/l

Laokood: CWX

Tollilõivukood: 3404 90 90

Ohutuskaart: Olemas

Vaigu alus: vaha tahked ained

Kooslus: Kõrge viskoosus, 

kleepuv pruun pihusti

Tihedus: 0.66g/ml

Soovitatav kihi paksus: 100 mikronit niiske, 30 mikronit kuiv

Kaetav ala: 1L / 5m2

Liivapihusti test: Rooste->Ri 0 (DIN 53210)

(DIN 50021 1000 h) Pinnase villid -> m0/g0 (DIN 53209)

Töötemperatuur: 10-25C

Temperatuuritaluvus: -30 to 80C

Kleepumisvaba: 10-15 min *

Kihi kuivamisaeg: 30 mikronit ~ 1 h *

(* sõltub temperatuurist ja ventilatsioonist)

Baas: Modifitseeritud vaseliin, sulfonaadid,

õli, lahustite pigment ja lisandid

VOC Märgised: 2004/42/IIB(e)(840)552
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