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Quickline® QA-1401_02_03_V Prostředek na ochranu podvozku QA-1401_V 
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Technický list nahrazuje předchozí verze. 
 

QA-1401_V 

VÝROBEK POPIS 

QA-1401/2/3 Prostředek na ochranu podvozku 

Popis 

 
 

 
 
Prostředek na ochranu podvozku Quickline QA-1401/2/3 je škála pružných bílých, šedých a černých 
syntetických povlaků navržených pro ochranu podběhů a jiných oblastí citlivých na nárazy kamenů. 

 
Výrobky 

          QA-1401        Quickline Prostředek na ochranu podvozku Anti-Chip bílý 
          QA-1402 Quickline Prostředek na ochranu podvozku Anti-Chip šedý 
          QA-1403        Quickline Prostředek na ochranu podvozku Anti-Chip černý 

 
Podklady 
 

 
        Čisté povrchy natřené základní barvou nebo nalakované. 

 
Příprava 
povrchu 

 
 

 
Podklad důkladně odmastěte před broušením a po něm. Podklad musí být úplně suchý před 
zahájením aplikace. 

 
Dávkování 

 
Výrobek připravený k použití 

Aplikace 

 

 
Před použitím nádobku protřepejte 3 minuty 
Odtrhněte uzávěr a nádobku vložte do pistole 
Aplikujte pistolí přizpůsobenou hustým materiálům. 2–4 bary ze vzdálenosti 15–20 cm 
Doporučuje se aplikace výrobku při teplotě nad 15 °C 
 
Aplikujte 1–2 vrstvy 
5–10 minut odpaření mezi vrstvami 

Schnutí / 
Další práce 

 

 
 
 
Povrch lze přelakovat základy nebo barvami Quickline po 3–4 hodinách při 20 C 

 
 
Upozornění: neaplikujte na motor, převodovou skříň, výfukový systém a části zavěšení 
 

Poznámky k postupu 
Ihned po ukončení aplikace umyjte všechny součásti vybavení vhodným ředidlem Quickline. Vzniklý odpad zlikvidujte v souladu s 
aktuálními předpisy. 

Prchavé organické sloučeniny 
Limit obsahu LZO pro tento výrobek (kategorie výrobku: IIB.e) činí 840 g/l. Obsah LZO ve výrobku připraveném k použití činí 
maximálně 840 g/l. 
V závislosti na způsobu používání může být obsah LZO v hotovém výrobku nižší než stanovený ve směrnici EU. 
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Výrobky uvedené v tomto dokumentu jsou určeny pouze k profesionálnímu použití. 

Výrobky nepoužívejte jiným způsobem než popsaným. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na aktuálních vědeckých a technických 

znalostech a zavazují uživatele k provedení veškerých nezbytných kroků za účelem zajištění používání výrobku v souladu s jeho určením. 

Před použitím výrobku se seznamte s informacemi uvedenými v bezpečnostních listech jednotlivých výrobků. 
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