
7654 WB Rapid (na bázi vody)  

Ochrana kovových a plastových povrchů. Snadné použití.  

 

Základní vlastnosti 

 

Aplikace 
Míra 

pokrytí při 
použití 1 l 

Trvanlivost 
povlaku 

Doba použitelnosti 
kapaliny 

Podmínky 
skladování 

Doba vytvrzování 

Teplota: 0 ° C - 
+ 45 ° C 

100m2 2-3 měsíce 

1 rok, zředěný 
postupem 

DeIonizované voda: 
2 roky 

minus 10 °C plus 30 
°C (chránit před 

slunečním zářením) 

5 minut, okamžitě 
použitelné 

 

Vlastnosti 

• na vodní bázi 
• bez rozpouštědel 
• bez zápachu 
• skvěle odpuzuje vodu 
• vysoký účinek v lesku 
• hedvábně hladký povrch na dotek 
• odolný vůči téměř všem kyselinám, 
rozpouštědlům a domácím alkalickým čističům 
• efekt snadného čištění (např. Zbytky hmyzu, 
ptačí výkaly, výfukové znečišťující látky a další 
agresivní látky nebo skvrny) 
• velmi snadné použití 
• mnohem stabilnější než vosky nebo výrobky 
na bázi silikonového oleje 
• odolný proti UV záření 
• netoxický 
• nehořlavý 
• snadno biologicky odbouratelný (podle 
kritérií OECD) 
• vysoká odolnost proti otěru větrem 
• významné celkové snížení opětovného 
znečištění 
• teplotní odolnost od -40 do + 200 ° C 
• pH rezistentní od 1-10 
• není cytotoxický kvůli ISO 10993-5 + 12 
• potlačuje růst bakterií 
• hustota přibližně 1,00 g / cm3 
• tloušťka vrstvy: cca 40-50nm 
• Bez VOC 

Aplikace 

Důkladně vyčistěte povrch. Nastříkejte nebo 
naneste přípravek. Postupně aplikujte na 
celém povrchu. Postupujte po částech. 
Odstraňte přebytek buď pomocí vody, nebo 
setřením měkkou tkaninou, můžete rozleštit 
jelenicí. 
 
 

Výhody 

• na vodní bázi 
• bez rozpouštědel 
• bez zápachu 
• skvěle odpuzuje vodu 
• vysoký účinek lesku 
• hedvábně hladký povrch na dotek 
 
7654 WB Rapid je ideální pro použití na 
• vozy (jako samostatná aplikace 1 litr ošetří 
8-10 vozů 
• čluny 
• domácnost, např. pro sprchové zástěny, 
okenní a dveřní rámy atd. 
• nerezové povrchy 
• lakované a kovové povrchy 
• sklo 
• syntetické materiály 
• gumu 
• chrom 
• Vizory (lyžařské brýle a motocyklové přilby, 
zejména, kde je potřeba se vyhnout 
prostředkům na bázi rozpouštědel) 
 

ASTM F 1110 sendvičový korozní test 

Test ASTM F 484 typu C pro akrylovou brusku 

ASTM F 502 Test měknutí 

ASTM F 519-93 test na křehkost vodíku 

Boeing certifikováno 

DuPont ™ 

mořské povrchy 
7654 produktový sortiment 
- věnovaný odvětví 
jachtingu bylo testováno 
DuPont ™ Marine - 
dokončuje Topgloss SF a 
DP6940 Imron® Super-Flow 
HS Clearcoat. 
Žádný negativní efekt po 
aplikaci prosředkem nebyl 
pozorován 

 


