
 
 
 
 

 

    
elastická izolační a ochranná hmotaelastická izolační a ochranná hmotaelastická izolační a ochranná hmotaelastická izolační a ochranná hmota    

    
� vytváří ochrannou vrstvu odolnou otěru, vodě, soli a chemikáliímvytváří ochrannou vrstvu odolnou otěru, vodě, soli a chemikáliímvytváří ochrannou vrstvu odolnou otěru, vodě, soli a chemikáliímvytváří ochrannou vrstvu odolnou otěru, vodě, soli a chemikáliím    
� zabraňuje korozizabraňuje korozizabraňuje korozizabraňuje korozi        
� trvalé elastická i za nízkých teplottrvalé elastická i za nízkých teplottrvalé elastická i za nízkých teplottrvalé elastická i za nízkých teplot    
� výborná přilnavost na všechny povrchyvýborná přilnavost na všechny povrchyvýborná přilnavost na všechny povrchyvýborná přilnavost na všechny povrchy    
� nestéká ani zenestéká ani zenestéká ani zenestéká ani ze    svislých psvislých psvislých psvislých plochlochlochloch    
� ve ve ve ve většívětšívětšívětších vrstváchch vrstváchch vrstváchch vrstvách    tltltltlumí hlukumí hlukumí hlukumí hluk    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
PROTECSPREJPROTECSPREJPROTECSPREJPROTECSPREJ je tixotropní směs z asfaltu, plniva a pryskyřice, která vytváří elasticky ochrannou a 
izolační vrstvu hmoty, vysoce odolnou atmosférickému a mechanickému působení. 
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
PROTECSPREJPROTECSPREJPROTECSPREJPROTECSPREJ je ochranný sprej, který lze použít jako konzervační látku všude tam, kde není 
nutný další nátěr. Dobrá přilnavost na všech površích zajistí bezproblémové ošetření i kolmých 
ploch. Funguje výborně jako těsnící hmota konstrukčních a technologických spár a spojů proti 
korozi, průniku vody, soli, chemikáliím kovových a stavebních konstrukcí. Elastická ochrana 
podvozků a karoserií proti otěru a ochrana před nepříznivými klimatickými podmínkami. 
Zamezuje vibracím, tlumí hluk na dopravních vozidlech, konstrukcích z plechu. 
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
Podklad by měl být suchý, bez prachu, mastnot a rzi. Volné zkorodované části je nutné odstranitVolné zkorodované části je nutné odstranitVolné zkorodované části je nutné odstranitVolné zkorodované části je nutné odstranit.... 
PROTECSPREJPROTECSPREJPROTECSPREJPROTECSPREJ před použitím důkladně protřepejte. Nanášejte při pokojové teplotě ze 
vzdálenosti cca 30 cm v jedné nebo více tenkých vrstvách a nechte zaschnout.  
    
VšechnVšechnVšechnVšechny údaje o y údaje o y údaje o y údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
vvvv    bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁTECHNICKÁTECHNICKÁTECHNICKÁ        DATA:DATA:DATA:DATA: Barva:    černá 
                    Vůně nebo zápach:   typická po asfaltu 
     Báze:     živice 
     Doporučená tloušťka vrstvy:  cca1 – 1,2 mm 
     Doba schnutí:   2 – 4 hod 
     Teplota zpracování:   15°C – 25°C  
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: 500ml sprej (obj.č. 122001)    
    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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