Technický list 12.20 TECTANE
Výrobok

Vlastnosti

Použitie

Balenie
Farba
Vôňa
Technické údaje
Základ
Konzistencia
Hustota
Teplota pri aplikácii
Tepelná odolnosť pri
preprave
Rýchlosť nanášania
Stekavosť
Agresivita k podkladu
Skladovateľnosť
Vzdialenosť pri aplikácii
Obmedzenie
Pokyny
Čistenie
Bezpečnosť
Aktualizácie

Cockpit sprej

Špeciálne vyvinutý pre použitie v automobilovom priemysle. Pre interiéry
automobilov a cockpity nákladných ťahačov. Nepostrádateľný pomocník
každého motoristu.
 Bez obsahu silikónu;
 Ochraňuje interiér vozidla, osviežuje farby;
 Odpudzuje prach, šíri príjemnú vôňu v interiéri vozidla;
 Chráni proti znečisteniu, statickej elektrine a vlhkosti;
 Zvyšuje lesk, ochraňuje materiály pred pôsobením UV žiarenia;
- Čistenie, leštenie a konzervácia interiérov z umelej hmoty, plastov, kože a
koženky;
- Konzervácia a leštenie častí palubných dosiek vozidiel z gumy, vinylu,
dreva apod.;
Aerosolový sprej 400 ml
Neuvedené
Pomaranč, vanilka, cool fresh
3
g/cm (g/ml)
°C
°C

neuvedený
aerosol
neuvedená
+ 5 / + 30
- 15

g/min
mm
mesiace

neuvádza sa
neuvádza sa
neagresívny
36

mm

200 – 250

(pri preprave)

(pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť
pred priamym slnečným žiarením!)

Neaplikovať na volant, sedadla a operadlá. Okrem iného nie je vhodný pre
použitie pri styku s potravinami.
Dózu dôkladne pretrepať. Na podklad nanášame zo vzdialenosti cca 200 –
250 mm ihneď po aplikácii rozotrieť mäkkou handričkou. Vytvára trvanlivý,
prach odpudzujúci matný lesk.
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky
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Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek
tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani
použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii.
Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia
vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

