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Popis výrobku
TEROSON SB 3120 má následující vlastnosti:
Technologie Pryž a pryskyřice
Typ produktu Nátěr spodku
Aplikace Stříkatelná směs
Vzhled černý

TEROSON SB 3120 je tixotropní nátěr spodku na bázi pryže
a pryskyřice.

Po kompletním vyschnutí poskytuje materiál trvale pružný,
abrazi odolný a vysoce přilnavý ochranný povlak, který
spolehlivě chrání díly proti korozi a před odletujícímí
kaménky.

Produkt má vynikající odolnost vůči stékání a rychle vysychá;
to úplném vyschnutí lze přelakovat.

Suchý film velmi dobře přilne na očištěné díly spodku vozidel,
na holé i lakované povrchy.

Oblast použití:
TEROSON SB 3120 je speciálně vyvinut pro druhotnou
ochranu nepřístupných oblastí na spodku vozidel, jako jsou
kouty, rohy, hrany, švy a podobně, kde se primárně tvoří
zárodky koroze. Používá se zejména při opravách spodků
vozidel.
S použitím nových typů stříkacích systémů pro nástřik spodků
vozidel je možné vytvořit optimální povlak s pomocí široce
rozprašující trysky.
TEROSON SB 3120 je vhodný pro nástřik lakovaných
plechových dílů podvozků a pro opravy nebo dodadečný
nástřik již existujících povlaků z prvovýroby na bázi PVC nebo
pryže s pryskyřicí.

TECHNICAKÁ DATA
TEROSON SB 3120

 
Barva černá
Zápach po rozpouštědlech
Hustota cca 1,14 g/cm³
Obsah pevných látek přibližně 55 %
Odolnost vůči stékání dobrá
Tloušťka suché vrstvy
   (2-3 křížící se vrstvy)

400 až 500 µm

Doba vytvoření povrchové kůžičky cca. 2 h
Aplikační teplota 15 až 25 °C
V teplotním rozmezí -20 až 70 °C
Krátkodobá provozní teplota (up to 1
h)

100 °C

 

Pokyny pro použití
Před použitím:
Dříve než použijete tento produkt je nezbytné seznámit
se s Bezpečnostním listem pro informace o
preventívních opatřeních a bezpečnostních
doporučeních. U chemických produktů jsou relevantní
upozornění povinně označena na etiketě obalu a měl
by na ně vždy brán zřetel.

Úprava povrchu před lepením:
Povrchy určené k nástřiku produktu TEROSON SB 3120
musí být čisté, suché a zbavené známek koroze.Pečlivě je
očistěte od mastnoty, špíny a prachu. V případě nové vozidla
je třeba odstranit vosk pomocí páry. Při aplikaci na starý vůz
důkladně prohlédněte povrch a případnou korozi pečlivě
odstraňte drátěným kartáčem.

Aplikace:
Produkt by měl mít při aplikaci pokojovou teplotu.

Nádobu před aplikací dobře protřepte, a pokračujte ještě
alespoň 1 minutu po tom, co uslyšíte chrastění kuličky.

Nádobu držte při aplikaci vertikálně a nanášejte na povrch ve
dvou až třech křížících se vzorech ze vzdálenosti zhruba 20
 až 30 cm.

Odolnost vůči oděru a korozi se zvyšuje s tloušťkou
nanesené vrstvy.

Z toho důvodu by měla být aplikace, po krátkém čase mezi
nátěry, provedena ještě jednou nebo dvakrát.

Pro zamezení neošetřených míst by mělo být nanášení
prováděno v křížících se tazích.

Produkt nenanášejte na pohyblivé části a na oblasti s
vysokou teplotou (např. výfuk).

Aplikace tryskou s plochým rozstřikem:
Tryska s plochých rozstřikem šetři množství nanášeného
produktu a dovoluje tvorbu ostrých hran; primárně se používá
pro větší povrchy.

 
 



TDS TEROSON SB 3120,  Duben-2015

Aplikace s tryskou s kuželovým rozstřikem:
Dovoluje snadnou aplikaci na promáčklinách a jiných
tvarových nerovnostech.

Nový typ sprejového mechanismu umožňuje přesnou kontrolu
nanášeného množství: lehkým tlakem prstu nanesete slabou
vrstvu, silnějším stiskem vytvoříte silnější vrstvu. 

Po použití obraťte nádobu tryskou k zemi (dnem ke stropu) a
držte spoušť spreje, dokud nebude unikat jen hnací plyn. Tím
vyčistíte dávkovací trysku.

Důležité:
Neaplikujte na pohyblivé části a na oblasti vystavené
vysokým teplotám jako jsou např.: klouby, motor, převodovka,
kardanova hřídel, katalyzátor, brzdový a výfukový systém.

Čištění:
Přestřiky okamžitě odstraňte lakovým benzinem nebo
TEOROSONEM VR 10.

Klasifikace:
Prosím prohlédněte si odpovídající Bezpečnostní list pro
detaily ohledně:
     Rizikových informací
     Přepravních pravidel
    Bezpečnostních pravidel

SKLADOVÁNÍ
Doporučená teplota skladování, °C 10 až 20
Skladovatelnost (v neotevřeném originálním
obalu), měsíce

18

Nebezpečí zmrznutí Ne

Další informace:
Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně
doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech
o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu
různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní
podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za
vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je
používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků.
Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho
produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.
Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná
písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s
výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila
smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných
zákonů o odpovědnosti za výrobky.
V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a
Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li
společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána
k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu
dotčené dodávky.
Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení
o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL)
včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich
znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost
Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za
kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme,
abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.
Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná
písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s
výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila
smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných
zákonů o odpovědnosti za výrobky.
V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá
následující odmítnutí.
Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za
hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými
laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti
uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní
účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření
pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s
používáním produktů a manipulací s nimi.
V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká přímých i vyplývajících
záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel,
vznikajících z prodeje nebo používání jejích produktů. Společnost Henkel
zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody
jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.                     
Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou
patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu
uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj
navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA
nebo jiných zemí.
Ochranná známka
Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou
ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. 
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