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ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA PROFILI 
ZAMKNIĘTYCH -  GRAVIT 640 

 

 

 
 
 
 
 
 
Opis:   

 ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA PROFILI ZAMKNI ĘTYCH GRAVIT 640 - jest jednokomponentowym 
 wyrobem woskowo-lanolinowym doskonale zabezpieczającym przed korozją. Ma dobre właściwości 
 penetrujące w głąb szczelin, tworzy elastyczną, szczelną powłokę chroniąc przed działaniem wody i soli. 
 Posiada bardzo dobre zdolności wypierające wilgoć z podłoŜa. Występuje równieŜ w opakowaniu 
 aerozolowym. 

 
Zastosowanie: 
Środek GRAVIT 640 słuŜy do zabezpieczania profili zamkniętych karoserii (takich jak: drzwi, maska, progi 
itp.).  
 
Zasady post ępowania: 
Środek GRAVIT 640 wprowadza się do przestrzeni zamkniętych karoserii poprzez specjalnie istniejące 
otwory, za pomocą pistoletu pneumatycznego, pod ciśnieniem 3-6 bar, wyposaŜonego w odpowiednią 
końcówkę. Produkt moŜna równieŜ rozprowadzić uŜywając pędzla.  
Nadmiar preparatu usuwa się benzyną lakową.  
UWAGA! 
 
Po uŜyciu GRAVIT 640 w aerozolu nale Ŝy oczy ścić zawór. W tym celu odwróci ć pojemnik i rozpyla ć 
przez ok. 5s, a Ŝ zawór b ędzie pusty . 
 
Czasy schni ęcia:  
Powierzchniowa suchość powłoki w zaleŜności od grubości warstwy ok. 2-4 godz. w 20°C. 
 
Reaktywno ść: 
Nie oddziaływuje na powłoki lakierowe. 
 
Zawarto ść lotnych zwi ązków organicznych:  
- nanoszony pistoletem natryskowym: 
LZO dopuszcz. (kat. B/5) = 840g/L 
LZO = 540g/L  
- w aerozolu: 
LZO dopuszcz. (kat. B/5) = 840g/L  
LZO = 750g/L 
 
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodna z: 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007r.(Dz. U. z dnia 24 stycznia 2007r)  
i Dyrektywą UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004r.Dyrektywą UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004r. 
 
Kolor: 
Brunatny. 
 
Czyszczenie sprz ętu: 
Benzyna lakowa lub inny podobny rozpuszczalnik. 
 
Teoretyczna wydajno ść: 
1 litr Środka GRAVIT 640 pozwala na uzyskanie ok. 7.0 m2 suchej warstwy o grubości 50µm. 
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Warunki i czas przechowywania: 
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania 
promieniami słonecznymi. 
Środek GRAVIT 640 : 24 miesiące w 20°C. 
Środek GRAVIT 640 Spray: 12 miesięcy w 20°C. 
 
Przepisy BHP: 
Podane w Karcie Charakterystyki dla danego wyrobu. 
 


