
Mercasol 4 
 

 

Lösningsmedelbaserad underredesmassa 

 

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten 
och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss. 

 

 

 Allmänt 
 
Mercasol 4 är en lösningsmedelbaserad, 
stenskott och nötningsbeständig produkt som 
är baserad på bitumen, vaxer och harts. 
Produkten ger ett effektivt skydd under en 
lång tid.  
Den våta filmens egenskaper underlättar att 
applicera filmen i ett tjockt lager.  
Den torra filmens egenskaper förhindrar att 
filmen flisas bort med t.ex. grus.  
Mercasol 4 har blivit kompatibilitets testad 
med de flesta bilmärkens olika rostskydds 
system och är godkänd att användas hos en 
majoritet av dessa.   
 
 Användningsområde 
 
Mercasol 4 avsedd för professionella 
stenkott- och rostskyddsbehandlingar för 
hjulhus och andra utsatta delar av ett fordons 
underrede.  

 Applicering 
 
Applicera Mercasol 4 på en torr yta som är fri 
från rost, smuts, salt, olja m.m. För starkare 
rostskydd, använd Mercasol 831 ML i hålrum, 
fogar och liknande innan applicering av 
Mercasol 4.  
Appliceringen bör ske inomhus med 
temperatur +15 - +30°C. Mercasol 4 
appliceras lämpligast med spackelspade eller 
grov pensel, andra applicerings metoder är 
dock möjliga. Utrustningen kan rengöras med 
alifatisk nafta. Stänk och överflödigt material 
kan avlägsnas med Mercasol Cleaner eller 
alifatisk nafta. 
Torktiden är beroende av temperatur och 
luftfuktighet. 2 mm tjockt lager vid +23°C 
samt 50% RH, medför en torktid på ca 8h. Vi 
rekommenderar att vänta en vecka efter 
behandling med att exponera fordonet för 
kraftiga stenskott från t.ex. landsvägar.  
 
 Förpackning 
 
42500401 / 1-lit burk (12 st per förp.) 
 

 Tekniska data 
Kulör:  Svart 
Konsistens:  Tixotropisk pasta 
Filmtyp:  Plastic bitumen 
Densitet vid 20° C:  1030 ± 20 kg/m³ 
Torrhalt:  72 ± 3 % 
Lösningsmedel:   Alifatisk nafta 
Filmtjocklek:  2 – 5 mm 
Avtvättbar med:  Alifatisk nafta 
Temperatur vid applicering: 15 - 35° C 
Materialåtgång:  2-5 liter / m² 
Lagringstid:  12 månader 
Lagringsförhållanden:  5 - 35° C 
 

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen 
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