
PLASTOSIL 

VLASTNOSTI 

 Tvoří transparentní ochrannou vrstvu, rychle schne a je flexibilní. 

 Zabraňuje korozi, oxidaci, působení chemických výparů, kyselin, alkálií a agresivních látek na površích, zařízeních a  

stavebních dílech. 

 Chrání brzdné ventily u nákladních vozidel, hliníkové části a elektrické díly v oblasti rámu před slanou vodou a korozí. 

 Chrání stavební elektrické rozvaděče před ulpěním betonu nebo omítky, aluminium proti působení kyseliny, měděné spoje 

a systémy před oxidací, kontakty a svěrné spoje proti vlhkosti a mnoho dalšího. 

 Zvláště vhodný pro skříňové rozvaděče při korozívních vlivech (elektrárny, plast zpracující závody atd.) 

Název Balení Obj. číslo 

Plastosil 400 ml - sprej 85149001 

Transparentní sprej pro vytvoření flexibilního ochranného povrstvení. 

N-tek, s.r.o. 
Svat. Čecha 786/46 
693 01 Hustopeče CZ 

Tel./fax: +420 519 411 872 
E-mail: info@ntek.cz 
Internet: www.ntek.cz  

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý  
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. 
V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné 
aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

UPOZORNĚNÍ:  Nádobka Je pod tlakem: nevystavujte 
slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.  Ani 
vyprázdněnou nádobku  neprorážejte a nevhazujte do  
ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé 
předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů  zapálení – 
Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Povrchy musí být čisté a odmaštěné.  
Před použitím a po každé přestávce nádobu silně protřepejte. 

Ze vzdálenosti cca 20 cm nastříkat a nechat uschnout.  
K dosažení optimálního ochranného působení postup 2x zopakovat. 
Nepoužívat pod napětím! 

EXTRÉMNĚ  
HOŘLAVÝ 

DRÁŽDIVÝ 
R12   Extrémně hořlavý. R36   Dráždí oči. 
R66   Opakovaný kontakt může vést k vysušení a popraskání pokožky. 
R67   Výpary mohou způsobit ospalost a závratě. 
 
S23   Nevdechujte aerosol. S24/25  Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. 
S26   Při kontaktu s očima okamžitě vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. 
S29   Nevylévejte do kanalizace. 
S51   Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 


