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PRODUCT INFORMATIE 

 

Body Coating Zwart (Grootverpakking) 
 
Bardahl Body Coating is een coating op basis van synthetische harsen en rubbers. Deze coating is sneldrogend 
en speciaal ontwikkeld voor een duurzame steenslag bescherming van spoilers, deurdorpels en zichtbare 
zijkanten van autocarrosserieën. Het product is sterk tixotroop en kan daardoor druip vrij worden aangebracht. 
Verder bezit het product een uitstekende hechting en is desgewenst met elk type laksysteem overspuitbaar, 
waarbij ‘doorbloeden’ niet optreed. Na applicatie vormt zich een gesloten, elastische film voorzien van veel 
structuur en met een uitstekende bestendigheid tegen roest en steenslag. 
 
 
Verpakking 
 
Bardahl Body Coating is verpakt in 1 liter onderschroef flacons en leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart, 
met universeel passende schroefdoppen in de kleur van het product. Voor artikelnummers en overige 
verpakkingseenheden, zie de volgende pagina. 
 
 
Verwerking 
 
De ondergrond dient schoon, droog en vrij van roest te zijn. De bus moet voor gebruik goed worden geschud. 
Deze steenslagcoating is met elk type onderschroef pistool verwerkbaar. De optimale werkdruk bedraagt 3-5 
bar. De aanbevolen laagdikte is ca. 1mm nat. Voor het aflakken met kunstharslakken dient de aangebrachte 
coatinglaag nagenoeg droog te zijn. 2K- en nitrolakken vereisen een volledig droge coatinglaag. Bij nitro- en 2K-
lakken kan de coatinglaag het beste eerst dun worden voorgespoten en na voldoende droogtijd worden 
afgewerkt. Het product dient koel te worden bewaard. 
 
 
Verwijdering 
 
Steenslag coating kan worden verwijderd met oplosmiddelen als White Spirit, kookpuntenbenzine, xyleen, 
koudreinigers, enz. 
 
 
Analyse-gegevens 

Test Resultaten 
Klasse - Coatings Method Unit Body Coating 
Colour   zwart 
Solids DIN 53216 % 44-47% 
Flashpunt ASTM D 1320-67 °C 2 
Viscosity (20°C) DIN-cup nr. 4 cP 8000 +/- 2000 cP 
Density (20°C) DIN 51757 Kg/l 1.04 +/- 0.02 
Salt spraying test DIN 50021 hour 200 
 
 
 
Black 
Artikelnummer 63251   
Inhoud  1 liter     
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