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BEZBARWNA POWŁOKA PLASTYCZNA – Ochronny , bezbarwny lakier plastyczny , który chroni 

przed korozją i szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Nie żółknie. Elastyczna powłoka 

plastyczna charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wielu materiałów, takich jak metale, w tym 

srebro, miedź, aluminium. Może być stosowana także do laminowania drewna, tworzyw sztucznych, 

kamienia, papieru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacje Techniczne: 
Kod Kreskowy EAN: 8034108893655 

Pojemność 400 ml 

Pojemność 12 sztuk 

Wygląd 
Ocynkowana puszka zawierająca płyn 

pod ciśnieniem - aerozol 

Kolor Transparentny 

Zapach Charakterystyczny dla rozpuszczalnika 

Gęstość względna w 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml 

Temperatura zapłonu Poniżej 0° C  

Ciśnienie w 20°C 4/6 bar 

Masa sucha ok. 6% 

Stopień połysku ok.90 

Grubość ok. 9 mikrometrów 

Odpowiednie materiały 
drewno, metal, żelazo, aluminium, stal, 

szkło, plastik, materiały papierowe. 

Zakres temperatur -10°C / +100°C (chwilowa 120° C) 

Czas wysychania 

Półsuchość 10 minut 

Na dotyk 15 minut 

Całkowicie 22 godzin 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej O0C. Po pierwszym użyciu,  

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 

Identyfikacja zagrożeń: 

 

 H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 
 H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 
 H319 Działa drażniąco na oczy. 
 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.. 
 H336 
 EUH066  

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

 

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 

względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania. 

Bezbarwna powłoka plastyczna 400 ml (I270) 

 

SPOSÓB UŻYCIA: Wyczyścić powierzchnię. Wstrząsnąć spray, a następnie nanieść produkt. Unikając 

zacieków, nałożyć 2 warstwy, aplikując z odległości 20-30 cm. 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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