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Technický list 

Striekateľná ochrana podvozkov a karosérií 

Antigravel 100 

Výrobok je určený výhradne pre profesionálne použitie 

Technické informácie o produkte: 

Prostriedok na báze syntetických živíc určený na ochranu karosérie. Vytvára pružný povlak  

jemnozrnnej štruktúry, ktorá chráni prahy karosérie, podbehy kolies, spojlery a ďalšie prvky karosérie 

proti nárazu kameňov, účinkom vody, soli a oleja. Taktiež má vlastnosti na tlmenie zvuku. Po 

vyschnutí naň môžu byť nanášané ľubovoľné vrchné laky. 
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Priľnavosť na: 

• oceľ, 

• pozinkovaná oceľ, 

• hliník, 

• polyesterové tmely, 

• epoxidové nátery, 

• komponentné akrylové primery, 

• plasty 

Príprava podkladu: 

Pred aplikáciou očistite povrch (odstráňte koróziu), odmastite a potom dôkladne vysušte. 

Odporúča sa použiť antikorózny náter na prvok pred aplikáciou prostriedku na ochranu karosérie. 

Nanášanie: 

Pred použitím pretrepať produkt asi 3 minúty, aby sa dôkladne premiešal obsah, prelomiť ochranný 

kryt a pripojiť priamo do zásobníka pištole. Prekryť kontaktné plochy, ktoré nie sú určené na pokrytie. 

 Nanáša striekacou pištoľou na konzervačné látky vybavenou priemerom trysky 4 mm pri 

tlaku 2 - 4 bar, zo vzdialenosti 15-20 cm. Počet vrstiev: 1-2 

 Doba odvetrávania medzi vrstvami: 10 - 15 minút pri 20°C 

Nevzťahuje sa na motor, prevodovku, výfukový systém a zavesenie kolies. 

Aplikácia sa vykonáva pri minimálnej teplote 15°C. 

 

Doba schnutia: 

 Povrch môže byť pokrytý vrchným náterom po 3 - 4 hodinách pri teplote 20°C. 

Hrúbka nanesených vrstiev produktu významne ovplyvňuje dobu sušenia, optimálna hrúbka cca. 

100 μm. 

Fyzikálne a chemické vlastnosti: 

Tekutina farba biela / sivá / čierna s aromatickým, sladkým zápachom. Maximálny obsah VOC vo 

výrobku pripraveného na použitie; 840 g/l. 
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Skladovanie: 

Skladujte v originálnych obaloch, pevne uzavreté, na suchom a chladnom mieste mimo dosahu 

zdrojov tepla a zapálenia, pri teplote v rozmedzí od 5 do 20°C. Nevystavujte priamemu slnečnému 

svetlu. 

Záručná doba: 

12 mesiacov od dátumu výroby. 

Bezpečnostné opatrenia: 

Obal je vybavený bezpečnostnými etiketami , bližšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných 

údajov s predpismi o ochrane zdravia a nebezpečných vplyvoch. KBU je k dispozícii na požiadanie. 

Čistenie zariadenia: 

NC rozpúšťadlá, xylén, toluén. 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich skúseností a praxe a nášho 

najlepšieho vedomia. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý 

a celý rad faktorov ktoré ovplyvňujú použitie, aplikáciu a konečný výsledok práce. Z tohto dôvodu 

nemôžeme prevziať plnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. Je potrebné kontrolovať používanie 

výrobku na malej ploche a postupne, vzhľadom k potenciálnym rozdielom v správaní  v závislosti na 

podklade, na ktorý je aplikovaný. Správna kvalita je zaručená v dodržovaní hore uvedených údajov. 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia. 

Výrobca: 

LERG  S.A. 

Pustkow Osiedle  59  D 

39 – 206  Pustków  3 

Poľsko 

 

Dovozca-Distribútor: 

W-Servis s r.o. 

Vácka 4102/3 

018 41  Dubnica nad Váhom 

Slovensko 

tel.: +421-4260196-7 

fax: +421-4260116 

mail: obchod@wservis.sk 

www.wservis.sk 
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