
Informace o výrobku

ELASKON
Unterbodenschutz

ELASKON  Unterbodenschutz je  prostředek  pro 
přechodnou (dočasnou) antikorozní ochranu. 

Oblasti  použití
ELASKON  Unterbodenschutz je  určen  pro  konzervaci 
spodků automobilů, malých kovových dílů, a podobně.

Pokyny pro zpracování
ELASKON  Unterbodenschutz je  možné,  při  normální 
teplotě, nanášet na očištěné povrchy stříkáním, natíráním 
nebo  máčením.  Nejvhodnější  teplota  pro  aplikaci  je  ca 
20°C. 
K vytvoření  konzervačního  filmu  dojde,  podle  podmínek 
schnutí, asi po 8 hodinách. 

Vlastnosti
ELASKON Unterbodenschutz je prostředek postavený na 
bázi  bitumenu  s  obsahem  rozpouštědla.  Po  odpaření 
ředidla se na povrchu vytvoří ochranný film. Pro lehčí, resp. 
jednodušší  zpracování  a  nanášení  je  ELASKON 
Unterbodenschutz postaven jako nízkoviskozní kapalina. 
Vyznačuje  se dobrou  přilnavostí  na kovových površích a 
nabízí optimální antikorozní ochranu. 

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237  Dresden 
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Pro:
antikorozní ochranu 
spodků automobilů 
a dočasnou ochranu 
kovových součástí 

nabízí optimální 
ochranu
proti korozi 

dodává se v:

600 ml spray
1 l kovová lahev
5 l hobok
30 l hobok
200 l sud

e-mail:info@elaskon.de

Zastoupení pro ČR:
Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19  Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149

e-mail: maziva@nachazel.cz,   www.nachazel.cz 
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Fyzikální a chemické vlastnosti
Hustota při 20°C 0,97 g/cm3 DIN 51757

Viskozita při 20°C 40 mm2/s DIN 53015

Bod vznícení > 40°C DIN ISO 22719

Antikorozní ochranné vlastnosti vyhověl DIN 50018, KFW 0,2 S
po 6-ti cyklech DIN 21258, 4.5

Skladování:
Skladujte za podmínek pro skladování hořlavých kapalin II třídy. Skladovat při teplotě nejvýše +30°C. 
Pokud bude produkt skladován za teploty nižší jak 10°C, doporučuje se před použitím ho ohřát ca na 
30°C a dobře promíchat!
Čtěte informace v bezpečnostním listě! 

Poznámka:
Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním 
listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky 
jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.
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