
SILTEX 800
festhető rücsi és alvázvédő 

SILTEX  800  egy  magas  szárazanyag-tartalmú  elasztomer  és  szintetikus  gyanta  bázisú  kőfelverődésgátló,
korróziógátló  és  hangszigetelő  tulajdonsággal,  Alkalmazható  mind  a  gépjárművek  külső  és  belső  elemeinek
védelmére  (alváz,  csomagtér,  utas  és  motortér,  küszöbök).  Felhordása  előtt  a  felületet  meg  kell  tisztítani
mindenféle szennyeződéstől (zsír-, olaj-, bitumen-, szilikon) és rozsdátlanítani szükséges. 
Felhordása  RB1  rücsi  pisztollyal,  Az  anyag  használatra  kész,  nem  szükséges  semmilyen  egyéb  oldószer
hozzáadása. Használat előtt jól rázza fel. Használat után szükséges legalább 24 órát várni,  mielőtt bármilyen
mechanikai, fizikai hatásnak tesszük ki (pl. magasnyomású mosás). Átfesthető 30-40 perc múlva a környezeti
hőmérséklettől függően (csak, ha az anyag már megszáradt).

Fizikai tulajdonságok:
Szín: Fekete, fehér, sötét szürke
Sűrűség: 1,5 kg/ liter 20 oC
Szárazfilm-rétegvastagság: 150-200 ikron 1 rétegben
Elméleti kiadósság: 5-7 m2//kg
Szárazanyagtartalom: 72 %

Kizárólag professzionális felhasználásra!

Veszélyes anyag: toluol

Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondatok 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361d: Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H362: A szoptatott gyermeket károsítja
H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H373: Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
Megelőzés:  
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P260 A gőzök belélegzése tilos. 
P260 A permet belélegzése tilos. 
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. 
Beavatkozás:  
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A
bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P370 + P378 Tűz esetén: oltásra száraz homokot, száraz vegyszert vagy alkoholnak ellenálló habot használandó.
Tárolás:  
P403 Jól szellőző helyen tárolandó. 
Hulladék kezelés:  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben. 

B/c (25/2006. II.3. Korm. rendelet szerint)
EU Határérték erre a termékre: 540 g/l

Ez a termék legfeljebb 435 g/l VOC-t  tartalmaz

Forgalmazó:  Roberlakk  Kft.,  2000  Szentendre,  Mandula  u.  3707  hrsz.,  Tel.:06-70-881-1570,
email:roberlakk@freemail.hu, Minőségét megőrzi a doboz alján található időpontig (a számsor utolsó száma az
évet, az előtte lévő kettő a hetet jelöli). Tárolás: +5 és + 30 oC között. 




