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Zaščitni premaz za kovino. 

LASNOSTI

• Utrjuje kemijsko in tvori dolgotrajen kovinski premaz, ki ščiti kovinske površine pred
korozijo in atmosferskimi vplivi kot so voda in sol. 

• Lahko se ga prebarva ali pusti kot končna zaščita kovine.

PODROČJE UPORABE

• Posebej je primeren za zaščito zavarjenih galvaniziranih delov. 
• Optimalna temperatura uporabe je 20 do 25°C.

TEHNIČNI PODATKI

Izgled: tekočina srebrne barve
Vonj: karakterističen (po topilu)

NAVODILA ZA UPORABO

Površina na katero se nanaša izdelek mora biti čista in suha. Dozo pred uporabo dobro
pretresemo. Ko slišite zvok kovinskih kroglic v notranjosti doze, s tresenjem nadaljujte še
eno minuto. Dozo držite 15 do 20 cm od površine ki jo želite zaščititi. Za optimalen rezultat
priporočamo dva nanosa.

PAKIRANJE

• aerosol doze 400 ml

SKLADIŠČENJE

2 leti (+10°C do +20°C).
Doze skladiščiti v pokončni legi.

VARNOSTNA OPOZORILA

Vsebuje ksilen.
Zelo lahko vnetljivo. Zdravlju škodljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in če pride v stik s
kožo. Draži kožo. Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive
učinke na vodno okolje. Ne vdihavati meglice. Preprečiti stik z očmi. Nositi primerno
zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Za gašenje uporabiti vodo ali peno. Če pride do
zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo izdelka.
Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. 
Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam višjim
od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali
žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev
in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.
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