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Karta Danych Technicznych  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 4000  
                        

 
Nazwa: Środek do zabezpieczania M40 - czarny 

                    

 

 

  

 

 

 
 

Specyfikacja:  

Undercoating  M40 to trwała powłoka antykorozyjna na bazie bitumu. Środek  ten ma pewne właściwości 
wyciszające i zapewnia trwałą ochronę podwozia samochodów osobowych, ciężarowych i autokarów. Po 

wyschnięciu pozostaje twarda, samoprzylepna warstwa odporna na różne warunki klimatyczne i żwir. 

 
Cechy i korzyści: 

• Sprawdzona trwałość; 
• Nie wytwarza mgiełki podczas nakładania; 

• Właściwości dźwiękochłonne; 

• Nie spływa po powierzchniach pionowych. 
 

Zastosowanie:  

• Do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi, nadkoli i bocznych osłon samochodów osobowych, 

ciężarówek i autokarów w: 

• Przemyśle motoryzacyjnym; 

• Budowie autobusów i autokarów; 

• Budowie naczep; 

• Warsztatach serwisowych; 

• Warsztatach blacharskich 

 

Podłoża: 
Cechuje się znakomitym przyleganiem (bez gruntowania) do różnych podłoży, o ile są czyste, suche oraz 

wolne od kurzu i smaru. Przed przystąpieniem do nakładania zaleca się przeprowadzenie testu 

przylegania. 
 

Przygotowanie i aplikacja: 

• Wstrząsnąć przed użyciem.  

• Powierzchnia do obróbki musi być czysta, sucha oraz wolna od rdzy, pyłu i smarów.  

• Produkt można nakładać pistoletem natryskowym do powłok gruntowych  Undercoating Spray 

Gun, przy ciśnieniu powietrza 3–4 bary. 

• Po nałożeniu nie występuje przesączanie powłoki gruntowej. 

• Należy pamiętać, że powłoka nie jest przeznaczona do pokrywania farbami / lakierami! 

• Optymalna odległość natrysku: 30 cm 
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• Natryskiwać na powierzchnię aż do uzyskania właściwej grubości warstwy. W przypadku 

konieczności nałożenia większej liczby warstw, zalecane jest pozostawienie do wyschnięcia 
pomiędzy warstwami. Undercoating M40 można natryskiwać bez mgiełki, bez nitkowania i bez 

kapania. Zanieczyszczone powierzchnie i zabrudzone urządzenia można w prosty sposób czyścić 
rozpuszczalnikiem w stanie „świeżym”. 

• Zalecana temperatura aplikacji: od 15°C do 25°C. 

• Czyszczenie zanieczyszczonych powierzchni i sprzętu: w stanie „świeżym” z użyciem 

rozpuszczalników. 
 

Specyfikacja techniczna: 
 

Kolor Czarny 

Opakowanie Puszka 1 L z przyłączem systemu natryskowego 

Jednostka opakowania Pudło 12 x 1 L 

Okres przydatności do użycia 2 lata (przechowywać w temp. 10- 20°C) 

Zużycie ± 0.6 kg/m2 ≈ ± 0.6 L/m2 ± 600 μm warstwy mokrej 

Surowiec Bitumin, rozpuszczalniki i wypełniacze 

Konsystencja ciecz o dobrej odporności na spływanie 

Metoda utwardzania/wiązania Emisja rozpuszczalnika 

Gęstość właściwa (20°C), DIN 

51757 

Ok. 1.02 kg/L 

Odporność temperaturowa (po 
wyschnięciu) 

od -25°C do +80°C 

Odporność (20°C), po wyschnięciu woda, mgła solna, olej, łagodne zasady i kwasy 

Suche w dotyku (20°C, 65% RH) Ok. 120 min (± 600 μm na mokro) 

Całkowicie suche (20°C, 65% RH) Ok. 5 godzin (mokre ±600 μm) 

Suszenie wymuszone (60°C) Ok. 45 min (± 700 μ na mokro) 

Test mgły solnej (DIN 50021) Do 1000 godzin, Ri 0 na warstwie suchej 400 μm 

Test żwiru (metoda SAE-J400) Test żwiru (6A–6B na warstwie suchej 350 µm 

Test wyginania (DIN 53152, +70°C) Brak pęknięć, brak utraty przylegania 

Test wyginania (DIN 53152, -30°C) Brak pęknięć, brak utraty przylegania 

Czyszczenie za pomocą Za pomocą rozpuszczalnika (świeże), mechaniczne (po 

wyschnięciu) 

Test przylegania (DIN 53151) Gt 0 na różnych powierzchniach metalowych, PCW 

Rozcieńczacz Rozpuszczalnik 

Zawartość stała (DIN 53216)  
(3 godziny w 120°C)  

Ok. 60% 

 

 
Powiązane produkty Colad 
Numer artykułu: 90672674 – Opis: Pistolet do mas gęstych z regulowaną dyszą 

 

Zastrzeżenie 
Karta Danych Technicznych i Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej; zapoznanie się 

z informacjami zawartymi w tych dokumentach oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 

Informacje na temat bezpieczeństwa pracy i środowiska podano w  Karcie Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej (MSDS) na stronie www.colad.co. Zapoznanie się z tymi informacjami oraz ich stosowanie 

jest obowiązkiem użytkownika. 
 

Produkty przeznaczone są do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 

Naprawy można wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 

i specyfikacją techniczną. 
Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. 

Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To 
użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z wymienionych 

produktów do swoich celów. 

 

Opracowane przez: 

EMM International BV  
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Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Holandia                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                      www.colad.com.pl 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

