Technický list
SafeFLEX
Je určený na ochranu karosérie a podvozku vozidla na viditeľných aj neviditeľných
častiach vozidla. SafeFLEX je ideálny na ochranu pred koróziou a nárazmi kameňa
v spodnej časti vozidla. Zaručuje optimálnu ochranu proti zvuku (pohlcuje zvuk) na
miestach vystavených vibráciám, ako sú dvere alebo kufor.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre
Farba

šedá, čierna, biela

Zloženie

živice syntetické, elastomér

Špecifická hmotnosť

1,5 kg/l pri 20 °C

Hrúbka po uschnutí

150 – 200 µ / 1 vrstva

Výdatnosť

5 – 7 m2/kg

VOC B(e):840 g/l

410 g/l (2004/42/EC)

Obsah tuhých látok

72 %

Aplikačné údaje
Nástroje

striekacia technika (RB1, HP)

Schnutie

závisí od teploty okolitého prostredia
teplota\čas

na dotyk

na prelakovanie

10 °C

2 hod.

90 min.

20 °C

1,5 hod.

60 min.

30 °C

1 hod.

45 min.

Výdatnosť

5 – 7 m2/kg

Pevnosť

3 – 4 kg/cm2 (RB1)
2 kg/cm2 (HP)

Riedenie

pripravený na použitie

Povrchy

karosérie a podvozky automobilov

Pracovný postup
Príprava povrchu

Povrch musí byť odmastený a nezhrdzavený.

Pracovný postup

Produkt je pripravený na použitie. Nevyžaduje žiadne riedenie. Pred použitím pretrepte. Striekajte 1 až 2 vrstvy zo vzdialenosti 15 – 25 cm. Vyhnite sa mechanickému kontaktu s povrchom
pokrytým produktom po dobu min. 24 hod. (napr. umývanie vozidla).
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Produkt môže byť prelakovaný po 30 – 40 min., ak sa lak vysuší pri teplote okolia.
Čistenie náradia

Riedidlom, okamžite po použití.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

NEBEZPEČENSTVO
Veľmi horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodu v tele matky. Môže spôsobiť poškodenie u dojčených
detí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícií. Veľmi toxické
pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Uchovávajte mimo tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nevdychujte pary/aerosóly. Pri používaní výrobku
nejedzte, nepite, ani nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti
odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení
schválenom pre likvidáciu odpadov.
Skladovanie

Uchovávajte v dobre vetranej miestnosti. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, uchovávajte pri teplote +5 °C až +30 °C.

Likvidácia

Likvidovať podľa zákona č. 79/2015 Z.z., o odpadoch a podľa jeho predpisov. Zneškodnite
v súlade s platnými predpismi. Spôsoby nakladania s odpadom pre použité balenia: opätovné
použitie/recyklácia/ likvidácia odpadov z obalov v súlade s platnými predpismi. Len celkom
vyprázdnený obal je možné recyklovať, podľa zákona č.119/2010 o obaloch.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo
metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA s.r.o.

Predajňa

Odborné informácie

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)
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