
Underbody Wax
Op thixothropische was gebaseerde coatings, die uitstekende anticorrosie-eigenschappen bieden. 
Vloeistof- en spuitbusopties in zwart en bruin.

Art.nr. Product S/C Verpakking

86156 Underbody Wax Zwart UWBB 1 l 
86157 Underbody Wax Bruin UWBBR 1 l
86158 Underbody Wax Zwart UWAB 500 ml spuitbus
86159 Underbody Wax Bruin UWABR 500 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Uitstekende bescherming tegen corrosie – beschermt het 
behandelde gebied of onderdelen tegen corrosie 
veroorzaakt door de omgeving

• Zelfherstellende eigenschappen – beschermt tegen 
steenslagschade

• Hoog penetrerend vermogen – biedt langdurige 
bescherming op moeilijk bereikbare plaatsen

• Goede hechtingseigenschappen – kan met vertrouwen 
worden gebruikt

Toepassing

Automotive toepassingen op chassis en bodemplaten
Bussen
Trailers
Caravans en aanhangwagens
Algemene metaalverwerking
Algemene carrosseriebouw

Instructies

1.Grondig schudden vóór gebruik.
2.De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, roest- en vetvrij zijn.
3.Gebruik Acrysol om de oppervlakken te reinigen.
4.De vloeistof kan worden aangebracht met behulp van lichte airless spuitapparatuur, of met behulp van een 
met lage druk airless pistool, of met een bekerpistool bij een druk van 3 tot 6 bar. Vloeistof kan ook worden 
verkwast of ingedompeld.
5.Breng de vloeistof in gelijkmatige bewegingen aan, tot gewenste dikte is verkregen.
NB: De viscositeit is sterk afhankelijk van de opslag- en gebruikstemperatuur. Bij lagere temperaturen kan het 
product zeer viskeus zijn, voor de beste resultaten is het aanbevolen om het product te gebruiken bij ongeveer 
20°C.



Technische gegevens

Consistentie: Vloeistof

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 38249097

VOS: 424 g/l voor bus 1l

VOS: 409 g/l voor spuitbus 500ml

Dichtheid: 0,87 kg/l

Viscositeit: 13 mPas

Droogtijd: Een vloeistoflaag van 400 micron is in 150 minuten vingerdroog en volledig droog in 5 uur.

Een spuitlaag van 200 micron is in 90 minuten oppervlakkig droog en volledig droog in 3 uur.

Buigtest: Geen scheuren, geen hechtingsverlies (DIN 53152: 70°C)

Geen scheuren, geen hechtingsverlies (DIN 53152: -30°C)

Opslagtemperatuur: 10-30°C

Temp.bestendigheid: -25°C tot +80°C

Toepassingstemperatuur:+15°C tot +25°C

Toepassingsafstand: 20 – 25cm

Uitgehard bestand tegen: Water, zoutnevel, olie, lichte basen en zuren
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.
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