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Technický list 
 

Terotex HV 400 
 Protikorózne činidlo na ochranu dutín 

Základ: vosky, polyméry a protikorózne zložky 
 

Dátum vydania: apríl 2008 

 
  
Popis produktu 
Terotex – HV 400 je rozpúšťadlové protikorózne činidlo na 
ochranu dutín s vysokým obsahom pevných látok na báze 
voskov, polymérov a protikoróznych zložiek.  Produkt je 
tixotropný materiál, ktorý možno veľmi dobre rozprašovať. To 
vedie k optimálnej ochrane i v miestach, ktoré sú ťažko 
prístupné, a taktiež v úzkych medzerách medzi plechmi. 
Terotex – HV 400 preniká na tieto miesta a nahradzuje 
vlhkosť. Produkt obsahuje vysokú koncentráciu inhibítorov 
korózie.  
Terotex – HV 400 je rozprašovaný na jemnú hmlu, má  
vynikajúce penetračné vlastnosti, preniká dobre do medzier 
(napr.: zvary), ale z plytkých zvarov nevyteká. Materiál je 
možné použiť aj pri teplote 10°C, ale penetrácia je lepšia, ak 
okolie i automobil majú izbovú teplotu. 
Po kompletnom vyschnutí Terotex – HV 400 vytvára na 
povrchu syntetický, vode odolný béžový transparentný film. 
 
 
Oblasti aplikácie 
Terotex – HV 400 sa predovšetkým používa 
v autoopravovniach pre vystriekanie automobilových motorov 
ako doplnok už k existujúcej konzervácie dutín z výroby. 
Opakované nanášanie sa odporúča po 2-3 rokoch  pri 
opravách po nehode.  
 
 
Technické údaje 
Farba:         béžová, transparentná  
Zápach:        charakteristický  
Hustota:        približne 0,81 g/cm3 
Obsah pevných častíc:      cca 60%  
Teplota topenia pevných látok:   cca 150°C  
  (podľa DIN 51801)  
Odolnosť zdvihom (s 0,2ml kap.):   min. 100 μm  
Penetrácia:        > 16 cm  
Odolnosť pre laky:          na lakoch nezanecháva trvalé zmeny  
Odstrániteľnosť po 24h:       suchý materiál je ľahké odstrániť  
Chovanie v sušiarni na opravu lakov: neodparuje sa 
  (1,5h pri 90°C)  
Chovanie v chlade:      neodlupuje sa  

Hrúbka vrstvy:     40 μm  
Skladovanie:      2 dni pri -40°C  
Vreteno:      30 mm Ø  

Korózna odolnosť:      bez korózie  
(soľný test podľa DIN50021, 35°C, 5% roztok solí, 240h)  
Hrúbka suchého filmu:    25 μm  
Vnútorný merný odpor:     4,8x109 Ωcm  
Teplota pri spracovaní:     10°C až 25°C  
Teplota pri prevádzke:       -40°C až 90°C  
  Krátkodobo (do 1h)    120°C    
 
 
 
Poznámka 
Pred použitím je nevyhnutné prečítať Kartu bezpečnostných 
údajov výrobku k získaniu informácií o preventívnych 
opatreniach a bezpečnostných odporúčaniach. Taktiež 
u chemických výrobkoch, vyňatých z povinného označenia, je 
nutné vždy dodržovať primerané bezpečnostné opatrenia. 

Použitie 
Akékoľvek jednotlivé diely a prekrytie je nutné odstrániť. 
Všetku hrdzu je nutné odstrániť v čo najväčšej miere. Pre 
nástrek ťažko dostupných miest (napr. polozatvorených  dutín 
dvier) použite špeciálnu postrekovú hlavu s trubičkou, ktorá je 
pripevnená k viečku prípravku. Existujúca hlavica sa stiahne 
a nahradí sa špeciálnou hlavou.  
Pri dlhodobom skladovaní materiálu pri teplotách nižších než 
10°C dochádza k určitému zvýšeniu tixotropie. Avšak počas 
aplikácie dochádza k zrušeniu tejto tixotropie – materiál po 
aplikácii vykazuje svoje normálne charakteristiky. 
V závislosti na dutinách môže sušenie trvať  i niekoľko dní; 
behom sušenia zaistite dostatočné odvetrávanie.  
 
 
Postrek 
Prípravok aplikujte na diely karosérie (zbavené prachu, oleja 
a mazív) iba vtedy, ak nádobku držíte vo zvislej polohe. Ak 
používate k postreku hlavicu s hadičkou, pohybujte nádobou 
pomaly v kruhoch behom postreku dokým nie sú pokryté 
všetky miesta. 
 
 
Čistenie 
Kvapky Terotexu – HV 400 možno ľahko otrieť. Pre 
odstránenie uschnutého prípravku použite Teroson – FL; 
väčšie plochy možno očistiť vysokotlakovou vodnou parou. 
Znečistenie utierajte okamžite. 
 
 
Upozornenie: 
Terotex – HV 400 obsahuje výbušný hnací plyn, preto 
ponechajte dutiny karosérie pred uzavretím dobre odvetrať 
(napr. dverové trámiky). Automobil dobre odvetrávajte 
i behom postrekových prác. V závislosti na hĺbke dutiny môže 
odvetrávanie trvať i niekoľko dní.  
 
 
Skladovanie 
Nebezpečenstvo zmrznutia.....áno 
 
Skladovacia teplota 15°C – 25°C, pri nižších teplotách 
hustne, pred použitím musí prípravok dosiahnuť aplikačnú 
teplotu (nikdy nevystavujte teplotám nad 50°C)! 
 
Trvanlivosť 18 mesiacov 
 
Balenie 
Aerosólová nádoba 500 ml 
 
Doplňujúce informácie 
Hustota produktu (20°C, g/cm  ):   0,95  
Obsah VOC (g/100g produktu):   39  
Obsah TOC(g/100g produktu):   39  
Obsah neprchavých látok (% obj.):   60 
 
Bezpečnostné pokyny 
Nebezpečie / bezpečnosť / dopravné predpisy 
Označenie pre dopravu 
viď Karta bezpečnostných údajov produktu 
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Upozornenie 
Naše údaje zodpovedajú existujúcej úrovni chemického 
a technického vývoja, nekladú si nárok na úplnosť. Najlepšia 
cesta, ako sa vyhnúť neúspechom, za ktoré nemôžeme niesť 
zodpovednosť, je prevedenie vlastných pokusov. Preto 
rozdielne spôsoby použitia a spracovania materiálov vyžadujú 
odsúhlasenie pre dané podmienky. 
 
Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predošlé 
vydania svoju platnosť. 
 
 
Distribútor: 
Henkel Slovensko spol. s r.o. 
Záhradnícka 91 
821 08 Bratislava 
Tel.: +421 2 502 46 111 
Fax.: +421 2 502 46 405 




