
 
 
 
 
 
 
 

  TEKNISK DATA BLAD 

 

DEKAPHON 9735    UBC Spray 

 
PRODUKT 
Dekaphon 9735 er en slitesterk beskyttelse med korrosjonshindrende egenskaper. Dekaphon 9735 er 
en understellsmasse spesielt designet for bruk på tre dørkplater, og brukes I produksjon av camping 
biler og camping vogner.. Dekaphon 9735 spray versjonen innen Dekaphone 9700 serien.. Produktet 
har utmerkede lyddempende egenskaper og gir en slitesterk  beskyttelse av chassiet på for eksempel 
bobiler, biler , lastebiler og busser. Gir en tørr, elastisk film motstår forskjellige klimatiske påvirkninger 
og slitasje av grus og hjulsprut. 
 
BRUKSOMRÅDER 
Dekaphon 9735 brukes som Beskyttende understells masse for tre-gulv  e.g. kryssfiner plater. 
Dekaphon 9735 er også bruk til rustbeskyttelse på chassiet eksempelvis, hjul-hus og sideskjørt på biler, 
lastebiler og busser. 
Produktet brukes derfor I flere sammenheng  
 Bobil og Caravan industri; OEM og AM 
 Automotive industri; 
 Bus & coach produksjon; 
 Trailer produksjon; 
 Verksted,; 
 Karosseri verksteder; 
 Gjør det selv marked 
 
FORDELER 
 Høy slitestyrke 
 Lite eller ingen sprøytetåke under påføring 
 Lyd dempende egenskaper 
 Siger / renner ikke  
 Godkjent av flere “OEM Long-Term Protective Garanti Program” er DIFFUSJONSÅPEN. 
 Svært god vedheft på tre. 
 Svært motstandsdyktig mot fuktighet, vannsprut og mekanisk slitasje.  
  
VEDHEFT 
Gir normalt god vedheft (uten noen forberedelser) på de fleste tørre, støv og fettfrie overflater. Det 
kan være og anbefale og prøvesprøyte om det er tvil om vedheft. For mer utfyllende informasjon 
kan Dekalin forhandler kontaktes. 
 
BRUK 
Boksen ristes godt før bruk. Overflatene som skal behandles må være rene, tørre, rust-, støv-, og fett 
frie.. Dekaphon 9735 påføres uten noen form for utstyr, rett fra spray boksen. Optimal spray avstand 
er ca 30 centimeter. Sprøytes på til ønsket film tykkelse oppnåes. (Ved garanti program, følg 
produsentens anbefaling.)  Om det ønskes en tykkere film anbefales flere strøk med tørkemellom 
hvert lag. Produktet sprayes uten drypping. Forurensede overflater og brukt utstyr rengjøres med 
avfetting, white spirit. 
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TEKNISK DATA FOR spray version Dekaphon 9735 

Basic material Naphta mixture, solvents and  propellants 

Consistency Aerosol  

Specific density (20°C), DIN 51757 Ca. 0,79 kg/litre 

Cleaning with Solvent (fresh), mechanical (cured) 

Thinner NA 

Solid content (DIN 53216) 

(3 hours at 120°C) 

Ca. 33% 

Temperature resistance (cured) -25°C till +80°C 

Resistant (20°C), cured Water, salt spray, oil, soft bases & acids 

Usage  ± 0,4 litre/m2  ± 400 µ wet layer 

Dry to touch (20°C, 65% RH) Ca. 75 minutes (±400 μ wet) 

Completely dried (20°C, 65% RH) Ca. 135 minutes (±400 μ wet) 

Salt spray test (DIN 50021) Up to 480 hours, Ri 0 at 200 μ dry layer 

Bending test (DIN 53152, +70°C) No cracks, no loss of adhesion 

Bending test (DIN 53152, -30°C) No cracks, no loss of adhesion 

Adhesion test (DIN 53151) Gt 0 on various metal surfaces, PVC 

Colours (standard) Black  

 

LAGRING 
Produktet oppevares  I temperaturer +10°C og over +30°C forpakningen beskyttes mot direkte sollys 
og varme.  
Produktet kan lagres minst 2 år om det lagres frostfritt I uåpnet forpakning. 
 
SIKKERHET 
Se nyeste MSDS data blad... 
 
TRANSPORT MERKING 
Se nyeste MSDS data blad.. 
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