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SPOSOB UŻYCIA: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszkę i usunąć brud. Nie aplikować na powierzchnie 
o temperaturze (> 90ºC/ 194°F). Stosować na zewnątrz w suchym miejscu. Utrzymywać dystans 20/30 cm pod 
czas aplikacji. Nałożyć pierwszą warstwę i kolejną po 45 min, w zależności od potrzeb. Rekomendowane jest 
stosowanie na płaskiej i suchej powierzchni. Mogą powstawać pęcherze powietrzne. Czynność można ponowić 
po 24 h. Po zakończeniu odwrócić butelkę i pryskać, aż produkt całkowicie opróżni się, aby wyczyścić dozownik. 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 
Pojemność 500 ml/ 14,53 oz 

Pakowanie zbiorcze 12 sztuk 

Wygląd 
Ocynkowana puszka zawierająca 
płyn pod ciśnieniem - aerozol 

Kolor 
Różne (transparentny, czarny, 
biały) 

Zapach 
Charakterystyczny dla 
rozpuszczalnika 

Gęstość względna w 20°C 0,96 ÷ 1,03 g/ml 

Temperatura zapłonu < 0° C/ 32 °F  

Żywica Syntetyczna 

Rozpuszczalnik Organiczny 

Temperatura aplikacji 10 - 32 °C – 50°/ 90 °F 

Ciśnienie w 20°C 4/6 bar 

Czas wysuszenia 20°C 
Na dotyk: 45 min 

Całkowicie :  24 h 

Uszczelniacz gumowy 500 ml (M203) 

USZCZELNIACZ GUMOWY - Spray wypełniający do naprawy nieregularnych powierzchni jak beton, 
asfalt, drewno i wiele innych. Tworzy szczelną elastyczną barierę ochronną wypełniającą drobne otwory, 
bruzdy, pęknięcia zabezpieczając przed przenikaniem wody, wilgoci i rdzy. Nadaje pół-gładkie wykoń-
czenie nadające się do pomalowania. 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 
Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 00C. Po pierwszym użyciu, 
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 
 
 

Indentyfikacja zagrożeń : 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 
H319 Działa drażniąco na oczy 
H336 Causes skin irritation. 
EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. 

 
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. 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
 


