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LÝSING
Underseal er kvik blanda úr biki, tilbúinni kvoðu, leysiefnum og sérstökum 
bætiefnum.  Eftir uppgufun situr eftir sterk sveigjanleg himna sem veitir vernd 
gegn unhverfisáhrifum og tæringu vegna hálkuvarnarsalts. Undirvagnaþétti hefur 
frábæra tæringarvarnareiginleika. Varan er kvik og þess vegna borin á því hún 
rennur ekki. Þetta þýðir að efnið má bera á í þykku lagi og í einni umferð.

EIGINLEIKAR
- til varnar að neðan undir ökutækjum
- vörn gegn steinkasti
- mikið núningsviðnám
- til að hylja fleti í hjólhúsum þar sem málning hefur flagnað af eftir tjónaviðgerð
- stíft 

TÆKNILÝSING
Grunnur    : bik/kvoða
Litur   : svart
Ástand    : vökvi
Lykt    : einkennandi
Hvernig himna   : snerti þurr
Þéttleiki    : 1,04  g/cm³
Blossamark    :  26° C
Suðumark    :  135° C
Föst efni    : 56% +/- 2 
Seigja við 20° C   : 1700 mPas
Tæringarþol
Saltúða próf ASTM B 117  : 1000 kl.st.
Þekja    : 2-3  m²/l
Þykkt þekju    :  1,5 mm
Núningviðnám   :  gott
Grunn þurrkun   : 2 kl.st.
Gegnumþurrt   : 12 kl.st.
Vinnsluhiti    : 15 °C - 25 °C
Hitaþol    : -25 °C to +100 °C
Hætta á frostskemmdum   : nei
Ráðlagt
geymsluhitastig   : 5 °C - 25 °C
Geymsluþol    : 24 mánuðir

NOTKUNARSVIÐ
Undirvagnaþétti er hentugt til að þekja yfir ómálaða og málaða fleti undirvagna 
ökutækja og inn í aurbretti og hjólahús og til viðgerðar eða til viðbótar á húð sem 
er fyrir.

Underseal (bitumen-based)
Undirvagnaþétti (bikgrunnur)

Vöruupplýsingar
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Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem 
má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.
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LEIÐBEININGAR
Yfirborð sem á að þekja með undirlagsefni verður að vera tandurhreint. Ryð 
verður að fjarlægja. Yfirborðið verður að vera þurrt og hreint og laust við fitu og 
algjörlega rykfrítt.  

Undirvagnaþétti má setja á með USB úðunarbyssu, vörunr. 6219 eða þrýstiknúinni 
úðunarbyssu, vörunr.  6220 með vinnuþrýsting 2 – 8 bar allt eftir munstrinu sem 
óskað er eftir. 
Hristið innihald brúsans rækilega fyrir notkun. 
Ekki skilja brúsann eftir opinn þá myndast skán á yfirborðinu. 
Undirvagnaþétti má setja á lóðrétta fleti þar sem vot húðin er allt að 1,5 mm. Best 
er að hafa krossmunstur til að komast hjá helgidögum. Ökutækið er tilbúið til 
aksturs eftir u.þ.b. 2 kl.st. allt eftir veðri og þykkt efnishúðarinnar.  
Endanleg þornun tekur u.þ.b. 12 – 24 kl.st.

Athugið:
Ekki úða undirvagnaþétti á hluti sem hreyfast eða hitna svo sem vélræn liðamót, 
vélar, gírkassa, drifsköft, útblástursrör, hvarfakúta eða hemlakerfi. 

Stífluð úðunarbyssa getur valdið því að dósin springur. 
Nauðsynlegt er að fylgja leiðbeiningum um notkun úðunarbyssunnar.
Að notkun lokinni skal hreinsa úðunarbyssuna með hreinsi/þynniefni vörunr. 
6130.
Það er ekki hægt að mála yfir efnið. 

STÆRÐIR UMBÚÐA
Underseal (bitumen-based) 1 l can Vörunr. 6112 D-GB-F-I-E-NL-P
   1 l can Vörunr. 2889 D-DK-FIN-N-S
   1 l can Vörunr. 8057 D-RUS-UA
   2 kg can Vörunr. 6119 D-GB-F-I-E-NL-P
   200 l barrel Vörunr. 6128 
Vinnsluverkfæri
- UBS úðunarbyssa  Vörunr. 6219
- Þrýstiknúin úðunarbyssa Vörunr. 6220 
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