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PROTECTION WAX SPRAY  
PRIMERS LAKKEN EN COATINGS 

• Temperatuurbestendig tot 170 °C (zon, spuitcabine)  

• Uitdamptijd bij 23 °C ca. 1 uur 

• Perfecte bescherming tegen roest 

• Niet gevoelig voor zoutwater, remvloeistof en chemicaliën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTBESCHRIJVING: 
PROTECTION WAX SPRAY is een transparante coating voor 
holle ruimtes op waxbasis met een extreem groot kruipend 
vermogen. Protection Wax Spray biedt een optimale 
bescherming tegen corrosie in alle delen die hierdoor gevaar 
lopen. Door zijn zeer goede hechting op metalen oppervlaktes 
en het sterke vocht verdringend vermogen is het ideaal voor 
alle holle ruimtes bij metalen constructies in de 
carrosseriebouw. Het product zal niet scheuren of broos 
worden en zal na uitharding, ook bij hoge temperaturen, niet 
meer lopen of druppelen. 
 
TOEPASSINGEN: 
Het afsluiten en beschermen van randen, felsnaden, 
metaaldelen en holle ruimtes van voertuigen, zoals deuren, 
motorkappen, frames, maar ook onder de motorkap en 
bodem, metalen constructies, plaatwerk, machines, 
gereedschappen enz. 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale 
verwerkingstemperatuur 15 °C tot 25 °C. Voor gebruik de 
spuitbus 2 minuten goed schudden. De Protection Wax Spray 
in meerdere lagen aanbrengen. Na gebruik het ventiel 
schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop 
circa 5 seconden ingedrukt houden). 
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SPECIFICATIES: 
 
WAX 
Basis:     Minerale olie, paraffine en corrosie- 

inhibitoren 
Kleur:    Nat: Bruinachtig White, De droge  

laag is bijna transparant 
Geur:     Solvent 
Viscositeit, 20 °C, cP:   1000 
Zoutneveltest, DIN35167:  100 mu 500 uur Ri 0 (DIN53210) 

100 mu 1000 uur Ri 1 (DIN53210) 
Temperatuurbestendigheid °C:  - 30 °C tot 75 °C 
Max temperatuur °C:   85 °C 
Densiteit met oplosmiddelen:  0785 
 
AEROSOL 
Drijfgas:    Propaan/ Butaan 
Dichtheid (20 °C) g/ ml:  0667 
Druk (20 °C), Bar:   3,6 
Vaste stoffen:    13 % (aerosol) 21 (actieve stof) 
 


