Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

: PRESTO Вазелинов спрей
: MOTIP DUPLI B.V.
Хасмершайм, Германия

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
PRESTO Вазелинов спрей е висококачествен лубрикант с бял цвят и без съдържание на
киселини на базата на медицински вазелин, без бкус и мирис. Вазелиновият спрей е
идеаленно смазващо и защитно средство за дървени жлебове, антени, винтови връзки,
заключващи устройства и мн. други. Благодарение на отличните си водоотблъскващи
качества PRESTO Вазелинов спрей е изключително подходящ за защита от влага на
алуминий, месинг, хром, стомана и др.

КАЧЕСТВА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ











Не съдържа киселини
Медицинско качество
Нетоксичен при контакт с храна
Водоотблъскващ
Изолиращ Отлична механична устойчивост
Отлична адхезия
Устойчивост на солена вода
Устойчивост на слаби киселини и луга

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвят
Ph
Нетен обем
Температурна устойчивост

млечно бяло
неутрално
400 ml
-50ºС до +60ºС

ИНСТРУКЦИИ
Преди употреба прочетете внимателно и следвайте
инструкциите отпечатани на флакона!
Флаконът трябва да е със стайна температура. Разклатете флакона преди употреба за
около 2 мин. Разклащайте периодично и по време на употреба. Максимален смазочен ефект
се достига при пълното изпаряване на разтворителя.
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ОПАКОВКА
Аерозол Обем: 400 мл
Пакетажна единица: 6 флакона

СЪХРАНЕНИЕ
Срок на годност 10 години от датата на производството отпечатана на дъното на флакона в случай на
осигурени подходящи условия – температури между 10ºС и 25ºС и максимална относителна влажност
на въздуха 60%.

Околна среда и етикиране
Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали.
Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.
Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за
рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се
отстраняват като „специален отпадък”.
Обозначение и етикетиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответсвие с
актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно
класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на
наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на
законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

ВАЖНО
Настоящата ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА и данните посочени в нея почиват на
настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на
продукта и не обосновават договорно правоотношение.
Не сте освободени от
задължението да направите опити за съвместимост за да се уверите, че продуктът
предоставен от нас е подходящ за вашите специални нужди. Употребата и нанасянето на
продукта е извън нашия контрол, следователно отговорността за употребата му се поема
единствено от потребителя.
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