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GRAVIT 600 
NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 

VLASTNOSTI 

 
NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 – Výrobek je silný a pružný s jemným zrnem textury, která je odolná proti úlomkům 
kamenů. Tento produkt chrání před benzínem, olejem, vodou a solí. Má také zvukově izolačním vlastnosti. Produkt je na bázi 
syntetických pryskyřic, volně asfaltů nebo asfaltu, a roztíratelné se všemi akrylovými nátěry. 

POUŽITELNOST NA POVRCHY 

Staré nátěry, včetně 
termoplastických nátěrů Odmastit, brousit P240 – P320, ofoukat, znovu odmastit 

Polyesterové tmely Odmastit, brousit P240 – P320, ofoukat, znovu odmastit 

Epoxidový základ  Do 12 hodin bez broušení, po 12 hodinách brousit P320, ofoukat, odmastit 

Ocel Odmastit, brousit P120, ofoukat, znovu odmastit 

Hliník Odmastit, brousit P280 – P360 nebo zmatovat brusnou tkaninou, odmastit 

Pozinkovaná ocel Odmastit, zmatovat brusnou tkaninou, znovu odmastit 

Tvrzená ocel Odmastit 

Wash primery Aplikovat po zaschnutí 

Plasty Odmastit odmašťovačem PLUS 780, zmatovat abrazivní tkaninou, znovu odmastit. 
 

Polyesterové lamináty Odmastit, brousit P280, ofoukat, znovu odmastit 

OBSAH ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK 

VOC II/B/e limit* 
Skutečný VOC obsah 

840 g/l 
560 g/l 

* platí pro směs připravenou k použití 

APLIKAČNÍ PODMÍNKY 

Doporučuje se používat plnič při teplotě nad 15 ° C a vlhkosti vzduchu, který není větší než 80% 

APLIKACE 

 

 
 
Upozornění: je 
nutné dodržovat 
pokyny výrobce 
 

UBS pistole 

Tryska Tlak Vzdálenost 

4,0 mm 3 – 4 bar 15 – 20 cm 

 Počet vrstev 2 - 3 

Tloušťka jedné vrstvy Cca 100 µm 

Vydatnost vrstvy po vysušení 
u 1 litru výrobku   

3,5 m²/l 

v 100 µm 

 Čas na odvětrávání mezi 
vrstvami při 20°C 5 – 10 min 
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Nádoby před použitím protřepat! 

Použít ve dvou nebo třech jednotlivých vrstvách, nechte cca. 5 minut odvětrat mezi vrstvami. Při aplikaci NOVOL ochrana 
podvozků GRAVIT 600 přímo na ocel, zachová NOVOL ochrana podvozků GRAVIT  600 vrstvu s vrstvou čirým lakem nebo 
glazurou. Nepoužívejte na části výfukového systému, motoru, podvozku a odpružení. 

DOBA SCHNUTÍ 

 
40 – 60 min (při 20°C) 

Po 1 hodině při 20°C od aplikace poslední vrstvy může být povrch potažen nátěrem. 

BARVA 

Bílá, šedá, černá 

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY 

Bílý líh nebo NC solvent. 

SKLADOVÁNÍ 

Skladujte na suchém a chladném místě, vyvarujte se kontaktu s ohněm a teplam.  
Nevystavujte na přímé slunce. 

ZACHOVÁNÍ JAKOSTI A UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ 

NOVOL ochrana 
podvozků 
GRAVIT 600 

24 měsíců od data výroby uvedeném na obalu (při 20 °C) 

BEZPEČNOST 

Viz. Bezpečnostní list 

DALŠÍ INFORMACE 

 Účinnost našich systémů pocházejí z výsledků laboratorních výzkumů a z mnoha let zkušeností. Údaje obsažené v tomto 
dokumentu splňují současné znalosti o našich produktech a jejich aplikačních potenciálech. Zaručujeme vysokou kvalitu, za 
předpokladu, že se uživatel řídí pokyny a práce jsou prováděny v souladu s kvalitním dílenským zpracováním. Je nutné provést 
zkušební aplikaci výrobku vzhledem k jeho potenciálně jinou reakcí s různými materiály. Možná nenese odpovědnost za vady v 
případě, že konečný výsledek byl ovlivněn faktory, mimo naši kontrolu. 

 

 


