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INOX SprAY 1 35000

Megnevezése Raktári kódja Csomagolása Rendelési száma

Inox Spray RINS 12x 400 ml - spray 1 35000

Rendelési kódok:

Alkalmazása:

INOX SPRAY AZ INOX SPRAY az alkatrészek felületi kivitelezésének területéről nyert legújabb ismeretek ala-
pján lett kifejlesztve. A felhasználása után összefüggő, magasan dörzsölés ellenálló, külalakra természetes 
rozsdamenetes acélfilmet alkot, amely ellenáll a rozsdának és a magas hőmérsékleteknek is. Tökéletesen 
hozzátapad az összes fémnemű anyaghoz, fához, üveghez és némely műanyaghoz is. Gyorsan szárad. El-
sősorban a magas hőmérsékleteknek kitett alkatrészek védelmére használatos, mint a kipufogó rendszerek 
a gépkocsikon, de a gépek és a gép alkotóelemeinek védelmére is, továbbá kádak, csőrendszerek, tartályok 
és más külalakra fontos felületek, mint például a fémkorlátok védelmére is.

Tulajdonságok: Előnyei:
•	Minőségi	rozsda	elleni	védelem

•	Kitűnő	ellenálló	képesség	a	magas	hő-
mérsékletekkel szemben

•	Kitűnő	 tapadó	 képesség	 az	 általában	
használt anyagokhoz

•	Gyors	száradás

•	Sima	felület

•	Kitűnő	tapadó	képesség

•	Krómhatás
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A cég címe:

RETECH	 HUNGÁRIA	 Kft.,	 9024	 Győr,	 Pápai	 út	 2,	 Adószám:	 13049414-2-08;	 Tel:	 0036/96/518	 707,	 Fax:	 0036/96/518	 708,	 e-mail:	 iroda@retech.com,	 www.retech.com

Nyilatkozat:

Minden	információ	maximális	gondossággal	lett	megadva.	Ennek	ellenére	célszerű,	hogy	minden	felhasználó	maga	tapasztaljon
ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A Retech Hungária kft nem vállalja a felelősséget a termék nem
a célnak megfelelő használatáért. A Retech semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az
elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Használati utasitás:

1. A felhasználás előtt a flakont alaposan rázza fel. 

2. A felhasználási területet alaposan tisztítsa meg a mechanikus szennyeződésektől, zsírtalanítsa és szárítsa meg.

3. Alkalmazza az INOX SPRAY-t a kívánt helyekre.

CsAk szAkMAi és ipARi fElHAszNálásRA!

Az egyes rétegek alkalmazása 5-8	percenként
A kezelt felület 10 perc alatt szárad (érintésre)
A kezelés után 20-25 perc alatt szárad
Tökéletes kiszáradás 24 óra alatt
Alkalmazási hőmérséklet 15-től 30°C-ig
Hőellenállás (-) -20 °C-ig
Hőellenállás (+)* +230 °C-ig, rövid ideig +300 °C-ig

*kipróbálva égető kemencében

Technikai adatok:


