
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SC 1403 NL 
 

Technisch  merkblad       -       Produktinformatie 

Produkt: PRENT SPRAY 

Ons technisch advies voor het gebruik in schriftelijke of mondelinge vorm of door beproevingen geschiedt overeenkomstig ons weten, maar geldt als alleen als 
onverbindende verwijzing ook met betrekking op eventuele beschermende rechten van derden en stelt u niet vrij van uw eigen beproeving van de door ons geleverde 
producten op de geschiktheid voor de bepaalde  werkwijzen en doelen. Gebruik, toepassing en verwerking van de producten geschieden buiten ons vermogen tot 
controle en liggen van daar exclusief in uw eigen gebied van verantwoordelijkheid. Airo garandeert, dat de producten met de bijhorende specificaties overeenkomen. 
Wij overnemen geen verantwoordelijkheid bij schade of ongevallen, die in verband met het gebruik van de producten kunnen ontstaan. Onze verantwoordelijkheid is 
beperkt op de vervanging of vergoeding van producten, die niet aan de vermelde specificaties voldoen. 

 

 
 

 

 
 

Eigenschappen: 

Prent Spray is een amberkleurige anti corrosie coating in spuitbus voor het beschermen 

van holle ruimten van o.a. auto’s, vrachtauto’s en bussen. Tevens beschikt het product 

over uitstekende waterverdringende en penetrerende eigenschappen. Na verdamping van 

het oplosmiddel ontstaat een licht klevende wasachtige film met zelfherstellende 

eigenschappen die bestand is tegen wisselende klimatologische omstandigheden. 
 

Toepassingsgebied: 

Prent Spray wordt toegepast als anti corrosie spray voor het beschermen van holle ruimten 

in auto’s, vrachtauto’s en bussen of als algemeen anti corrosie product voor machines, 

machinedelen en gereedschappen. Tevens is Prent Spray een uitstekend algemeen 

toepasbaar anti corrosie product in o.a.: 
 

- Industrie 

- Carrosseriefabrieken 

- Busbouwindustrie 

- Garages, werkplaatsen 

- Schadeherstelbedrijven 

- Metaalindustrie 

- Scheepsbouw 
 

Gebruiksaanwijzing: 
 

Schudden voor gebruik. De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, roest-, stof- 

en vetvrij zijn. Prent Spray is direct te gebruiken. Behandel de ondergronden met Prent Spray 

tot de gewenste laagdikte wordt bereikt. Indien dikkere lagen gewenst zijn wordt aangeraden 

het product tussen de lagen in te laten drogen.  

Bus na gebruik ondersteboven ca. 3 seconden doorspuiten, hierdoor wordt verstopping van 

het ventiel voorkomen. 
 

 

Chemische basis: 

Prent Spray: Oplosmiddelen, wassen en drijfgassen 
 

Verwerkingstemperatuur: 

Niet onder de  + 15°C ! 
 

Opslagstabiliteit: 

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden. 
 

Afvalverwerking: 

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.  
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Technisch  merkblad       -       Produktinformatie 

Produkt: PRENT  

Ons technisch advies voor het gebruik in schriftelijke of mondelinge vorm of door beproevingen geschiedt overeenkomstig ons weten, maar geldt als alleen als 
onverbindende verwijzing ook met betrekking op eventuele beschermende rechten van derden en stelt u niet vrij van uw eigen beproeving van de door ons geleverde 
producten op de geschiktheid voor de bepaalde  werkwijzen en doelen. Gebruik, toepassing en verwerking van de producten geschieden buiten ons vermogen tot 
controle en liggen van daar exclusief in uw eigen gebied van verantwoordelijkheid. Airo garandeert, dat de producten met de bijhorende specificaties overeenkomen. 
Wij overnemen geen verantwoordelijkheid bij schade of ongevallen, die in verband met het gebruik van de producten kunnen ontstaan. Onze verantwoordelijkheid is 
beperkt op de vervanging of vergoeding van producten, die niet aan de vermelde specificaties voldoen. 

 

 
 

 

 
 

Eigenschappen: 

Prent is een amberkleurige anti corrosie coating voor het beschermen van holle ruimten 

van o.a. auto’s, vrachtauto’s en bussen. Tevens beschikt het product over uitstekende 

waterverdringende en penetrerende eigenschappen. Na verdamping van het oplosmiddel 

ontstaat een licht klevende wasachtige film met zelfherstellende eigenschappen die 

bestand is tegen wisselende klimatologische omstandigheden. 
 

Toepassingsgebied: 

Prent wordt toegepast als anti corrosie coating voor het beschermen van holle ruimten in 

auto’s, vrachtauto’s en bussen of als algemeen anti corrosie product voor machines, 

machinedelen en gereedschappen. Tevens is Prent een uitstekend algemeen toepasbaar anti 

corrosie product in o.a.: 
 

- Industrie 

- Carrosseriefabrieken 

- Busbouwindustrie 

- Garages, werkplaatsen 

- Schadeherstelbedrijven 

- Metaalindustrie 

- Scheepsbouw 
 

Gebruiksaanwijzing: 
 

Schudden voor gebruik. De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, roest-, stof- 

en vetvrij zijn. Prent kan aangebracht worden m.b.v. lichte airless spuitapparatuur of door 

middel van luchtverneveling met behulp van opschroefpistolen bij een druk van 3 tot 6 bar. 

Ook kwasten of dompelen behoort tot de mogelijkheden. Al naar gelang de toepassing is dit 

product verdunbaar met oplosmiddel. Het product laat zich nevelvrij verspuiten, trekt geen 

draden en druipt niet. Eventuele vervuilingen zoals de gebruikte apparatuur kunnen in “verse” 

toestand eenvoudig met oplosmiddel gereinigd worden. 
 

Chemische basis: 

Prent: Oplosmiddelen, wassen en additieven 
 

Verwerkingstemperatuur: 

Niet onder de  + 15°C ! 
 

Opslagstabiliteit: 

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden. 
 

Afvalverwerking: 

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.  
 


