
Mercasol 5 
 

 

Stenskottsskydd 

 

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 5 är en lösningsmedelsburen, 
nötningsbeständig produkt som är baserad 
på harts och fyllmedel. Produkten ger ett full 
gott skydd mot stenskott under en lång tid.   
Produkten kan även övermålas med de flesta 
billacker. Vi rekommenderar att provmåla på 
en mindre yta innan applicering.  
 
 Användningsområde 
 
Mercasol 5 används som stenskottsskydd 
eller body på bilens tröskellådor, skärm-
kanter, front- och bakplåtar. Produkten 
appliceras på fordonets utsatta delar för att 
förhindra skador och syraangrepp från 
stenskott.  
 
 

 Applicering 
 
Ytor som ska behandlas skall rengöras från rost, 
smuts, salt och olja. Plåtrena ytor bör först 
behandlas med rostskyddsprimer. Målade ytor 
skall slipas och rengöras innan Mercasol 5 
appliceras. Undvika att applicera på plast. 
Produkten bör appliceras inomhus med 
temperatur mellan +15 - +25 °C. 
Mercasol 5 1-lit flaska kan lämpligen appliceras 
med en lufttrycks pistol medan Mercasol 5 spray 
appliceras med medföljande munstycke. 
Applicera 500 μm vått lager som ger ca 200 μm 
torrt lager. Vid användning av sprayflaska kan det 
vara nödvändigt att spraya 2 lager för att erhålla 
den rekommenderade filmtjockleken pga lägre 
torrhalt. Utrustning och spill rengörs med 
aromatisk nafta. Om produkten har torkat kan den 
vara svår att få bort. Torktiden är beroende av 
temperatur och luftfuktighet, vid +23°C och 
50%RH är torktiden 1h innan Mercasol 5 kan 
målas över. Komplett torktid är 24h, fordonet bör 
ej utsättas för slitage inom denna period.  
 
 Förpackning 
 
44100096 / 600 ml spray (10 st per förp.) 
44100511 / 1-lit burk (12 st per förp.) 

 Tekniska data 
Kulör:  Svart 
Konsistens:  Flytande 
Filmtyp:  Vaxartad 
Densitet vid 20° C:  1020 ± 20 kg /m³ 
Torrhalt:  Ca 50% 
Lösningsmedel:   Mixed, < 12% aromatisk 
Filmtjocklek:  Ca 500 μm vått lager 
Avtvättbar med:  Aromatisk nafta 
Temp. vid applicering:  15 - 35° C 
Materialåtgång:  0,5 liter/ m² 
Lagringstid:  12 månader för 1-lit flaska och 24 månader för spray flaska 
Lagringsförhållanden:  5 - 35° C  
 

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen 
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