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Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o 
resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e 
substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar 
qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de 
aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, 
recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.
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Especificações
Base Betume
Consistência Líquido tixotrópico
Sistema de cura Secagem física
Densidade Ca. 1,28 g/ml
Viscosidade (Brookfield) 1.040 mPa.s → 2.000 mPa.s
Resistência à temperatura -25 °C → 80 °C
Tempo a partir do qual o adesivo deixa de ser 
viscoso ao toque

90 - 120 minutos

Consumo (*) Ca. 0,7 kg/m²
Temperatura de aplicação 10 °C → 25 °C
Tempo de secagem (20°C e 60% H.R.) Ca. 10 - 12 h
Couteúdo sólido total Ca. 76 %
(*) estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos.

Descrição do produto
Underbody Protection Brush (Proteção do 
Chassi para Pincel) é um revestimento à base 
de betume, que forma uma película protetora 
após a secagem.

Propriedades
 Excelente resistência contra ferrugem, 

óleo, gordura, água, sal, etc.
 Proteção contra o calor e o ruído, na parte 

de baixo do automóvel
 Aplicável com pincel
 À base de solvente
 Não pode ser pintado

Aplicações
 Para a proteção de pára-lamas e dos 

chassis de automóveis.
 Forma uma película protetora contra 

ferrugem, óleo, gordura, água, sal, etc.
 Uma camada protetora contra o calor e 

vibrações sonoras.

Embalagem
Cor: preto
Embalagem: lata de 1 kg, 5 kg, 60 kg

Prazo de validade
2 anos na embalagem fechada, conservada 
em local seco e fresco, com temperaturas 
entre +5°C e +25°C.

Substratos
Substratos: metais
Natureza: limpo, seco, sem pó, nem gordura.
Preparação da superfície: Remove a ferrugem. 
Lixar as superfícies lisas aumenta a aderência.
Recomendamos um teste de compatibilidade 
preliminar.

Método de aplicação
Certifique-se de que a superfície da viatura 
está completamente seca, limpa e sem 
gordura. Cobrir as partes que não necessitam 
de tratamento. Aplicar com pincel ou espátula. 
Deixe Underbody Protection Brush (Proteção 
do Chassi para Pincel) secar por completo 
entre camadas sucessivas. Pode ser diluído 
com white spirit.
 Limpeza: white spirit/aguarrás Após a cura, 
apenas pode ser removido mecanicamente.
Reparação: Com o mesmo material
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Recomendações de Saúde e de Segurança
Respeite as normas habituais de higiene no 
trabalho. Usar apenas em zonas bem 
ventiladas. Consulte a etiqueta e a ficha de 
dados de segurança para mais informação.

Responsabilidade
O conteúdo da presente ficha de dados 
técnicos é o resultado de testes, monitorização 
e experiência. Possui um caráter geral e não 
constitui nenhum tipo de responsabilidade. É 
responsabilidade do utilizador determinar 
pelos seus próprios testes se o produto é 
adequado para a aplicação.


