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FICHA TÉCNICA_____________________________________________________________________________________

1508 BODY CAR EXTRA
COMPOSTO PROTECTOR INSONORIZANTE, 
ANTIGRAVILHA, REPINTÁVEL

Carroceria

Agite antes de usar

Pistola Airless

_____________________________________________________________________________________
Vantagens

 → Repintável
 → Óptima aderência
 → Boa flexibilidade

_____________________________________________________________________________________
Descrição e aplicações
Revestimento insonorizante e antigravilha para carroçaria. Á base de resinas alquídicas. Aplicável com pistola em todas 
as partes em que se pretende ter uma boa protecção contra a corrosão e contra os choques devidos a pedras, juntamente 
com um bom efeito insonorizante.
Secagem rápida, boa flexibilidade, óptima aderência e elevado poder de protecção.
Resistente ao impacto e à abrasão, à benzina, aos óleos minerais.
A óptima tixotropia permite uma boa fluidez de pulverização, sem perigo de escorrer sobre superficies verticais.
Após a secagem, pode ser repintado com qualquer tipo de esmalte ou tinta.
É utilizado em carroçaria, no fundo de veículos, em caixas de roda, nas partes inferiores das portas de veículos, nos 
compartimentos do motor, nos bagageiros; na indústria para o isolamento acústico e térmico de peças de chapa metálica 
(portas, diafragmas etc.).

_____________________________________________________________________________________
Preparação do suporte
As superfícies a serem tratadas devem estar secas, limpas, sem poeira e levemente ásperas (o que é obtido através de 
lixamento).

_____________________________________________________________________________________
Aplicação
Método de aplicação:
 - pistola para produtos insonorizantes, com a pressão de 3-4 bar, a uma distância de 20 cm aprox.

A maior ou menor ondulação da superfície pode ser obtida variando a pressão do ar de pulverização ou substituindo o 
bico, como no caso da nossa pistola DISPRAY.
 - Diluir com DILUENTE NITRO ANTINEBBIA cód. 1616, se se deseja obter uma película bem achatada.

_____________________________________________________________________________________
Estabilidade de estocagem
24 meses em embalagem íntegra
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_____________________________________________________________________________________
Características Técnicas

Cor branco-preto-cinzento claro-cinzento escuro
Aspeto do filme seco semi-brilhante, texturado
Peso específico 1,19 kg/l ( ± 0,02)
Viscosidade 20000-28000 mPa.s Brookfield rpm 5 s 5
Espessuras recomendadas mín. 200 μm - máx. 500 μm
Rendimento prático indicativo * 3-4 m²/kg relativo à espessura de 200 μm.

Secagem a ar (20°C - 65% UR)
com espessura de 200 μm

30 minutos, sem poeira
24 horas, em profundidade

Repintável Após 30 minutos, com qualquer tipo de produto.
Valor limite UE para o conteúdo de COV
(Diretiva 2004/42/CE)

Categoria B/e BS: COV máximo 840 g/l
COV produto < 840 g/l

Classificação AFNOR NF T 36-005 Família I - Categoria 4a
*O rendimento é calculado segundo a espessura recomendada em superfícies planas e regulares.
Os dados são medidos à temperatura de 20°C.

_____________________________________________________________________________________
Observações
• Apenas para uso profissional.
• Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
• Eliminar o produto/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional.
• É aconselhável recolher o material necessário à execução da obra, todos do mesmo lote.
• As indicações fornecidas nesta ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências técnicas e práticas. 

Os dados técnicos referem-se às características médias do produto base e são determinados em condições controladas 
de laboratório. A variabilidade das matérias-primas disponíveis no mercado pode levar a pequenos desvios nos valores 
reportados. Portanto, é necessário que o comprador/usuário verifique pessoalmente e antes de usar a adequação do 
produto para o uso pretendido, principalmente quando são utilizados lotes diferentes do mesmo material na mesma 
obra/local.

AGITAR BEM A EMBALAGEM ANTES DA UTILIZAÇÃO.

Os dados indicados acima são usados   para facilitar o uso dos produtos por nossos clientes, mas não envolvem qualquer responsabilidade da 
IMPA S.p.A. para aplicações feitas fora de seu controle. Para mais informações técnicas ou para ciclos específicos e/ou aplicações particulares, 
consulte nossa Assistência Técnica em assistenza.tecnica@impa.it.


