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Kroon-Oil Underbody Coating

Descrição

Underbody Coating é um revestimento baseado em betume com altas propriedades inibidoras de corrosão. Graças ao equilíbrio ideal de 
betume, enchimentos, aderentes e inibidores de corrosão, ele possui eficazes propriedades de supressão de ruído, boa cobertura e uma 
fantástica aderência às partes inferiores das carroçarias. Underbody Coating é muito pouco afectado por temperaturas e pode ser 
verticalmente e horizontalmente aplicado sem gotas nem neblina ao longo de uma ampla gama de temperaturas. 

Uma vez aplicado, é criada uma película negra, elástica, não aderente e extremamente resistente ao desgaste que contém eficazes 
inibidores de água e sal, possui um efeito supressor de ruído e é resistente a danos provocados por pedras, cargas mecânicas, químicos 
de estrada e gases industriais. 

Aplicação

Underbody Coating foi especialmente desenvolvido para a protecção antiferrugem duradoura da base e dos arcos das rodas da 
carroçaria do automóvel. 

Típicas

Cor ZWART

Ponto de inflamação PM, °C -7

Embalagens disponíveis

39601
Aerossol de 400 ml

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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