
Waxcoat 
Vosek za zunanje in notranje dele karoserije, posebej razvit, da prodre celo v najbolj nedostopna področja.

Koda Naziv Pakiranje 

34488 Waxcoat 500 ml Razpršilo 

Uporaba 

Zaščitni vosek v spreju Waxcoat je oblikovan tako, da zagotavlja zadnjo plast zaščite pred vodo in drugo 
kontaminacijo, kot je cestna sol, ki povzroči rjavenje in druge poškodbe na zunanjih vidnih delih vozila. Kot 
že samo ime pove, Waxcoat pušča debel sloj koncentriranega voska, da bi preprečil, da bi ti škodljivi 
dejavniki načeli kovinske dele.

Zaščitni vosek lahko uporabite za zaščito celo najbolj nedostopnih področij, bodisi s standardnim 
nastavkom, bodisi s priloženim podaljšanim nastavkom. Idealen je za uporabo na notranjih delih vrat, 
pokrovih, prtljažnih pokrovih, prtljažnikih, kolotekih, kesonih in ostalih kovinskih površinah, ki jih želite 
zaščititi proti rji.

Prajmerji in premazi

Navodila za uporabo 
1. Kjer je mogoče, zagotovite, da so površine čiste, suhe in razmaščene z uporabo KENT Acrysol ali Speedy 500.
2. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
3. Napršite vosek na površino, da ustvarite debel nanos, kot je potrebno.
4. Lahko se uporablja na nedavno barvanih površinah. Ne pršite delov motorja, zavor ali delov izpušnega sistema.
5. Po potrebi odstranite odvečen vosek z pomočjo čistila KENT Acrysol ali KENT Speedy 500.

Lastnosti 

• Debelina nanosa - od 20 do 40 mikronov
• Odličen aplikacijski sistem
• Tekočina z nizko vizkoznostjo
• Združljiv z nedavno barvanimi površinami
• Se hitro suši
• Se veže na različne podlage

Prednosti 

• Odlična odpornost na zunanje pogoje
• Omogoča dostop do težko dostopnih delov
• Prodre na težko dostopna mesta
• Ne poškoduje sveže sušene barve, brez reklamacij
• Prihrani čas
• Lahko se uporabi za zaščito celotnega vozila



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji
Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, 
razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v 
Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, IvančnaGorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. 
Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije inprimernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so 
vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakolizanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je 
izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

34488 

Waxcoat, 500 ml 

30 mesecev 

Posamezna 

552 g/l 

CWX 

 3404 90 90 

Koda: 

Naziv: 

Rok uporabe: 

Prodajna enota: 

VOC: 

Oznaka: 

Tarifna številka:          

Varnostni list: : 

Osnova smole: 

Da

Voskasta trdna snov

Oblika:

Gostota:

Visoko viskozno, lepljivo, rjavo pršilo 

0.66 g/ml 

Test - Slana komora: 

(DIN 50021 1000 ur) 

Temperatura nanosa: 

Temp. odpornost: 

Suho na otip: 

Čas sušenja: 

Rja ->Ri 0 (DIN 53210)  Nastanek 

mehurčkov -> m0/g0 (DIN 53209) 

10oC do 25oC 

-30oC do 80oC 

10-15 min * 

30 mikron ~ 1 ura * 

                (*odvisno od temperature in zračenja) 

Modificirani Petrolatum, sulfonati, 

olje, pigmenti topil in dodatki 

Priporočena debelina nanosa: 100 mikronov mokro, 30 mikronov suho 

Poraba:                         1 l / 5m2

VOC oznaka: 2004/42/IIB(e)(840)552 

Osnova:
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