Spreje pro hobby, auto, cyklo

TESSUSIL
Impregnace proti vodě
Vodě odolný sprej - impregnace proti vodě
Reaktivní modifikovaný dimethylsiloxan s katalyzátorem
Bezbarvá kapalinaý
Hustota: 9g/cm3
Hnací plyn bez zápachu a VOC
Ochranný efekt se projeví cca za 2 hodiny
Účinný 1 rok, vydrží dvě vyprání
Rozpouštědlo: alifatické uhlovodíky

Objednací číslo: SI-TESSUSIL
Balení: Sprej 200 ml
Ks v kartonu: 25

TESSUSIL je vodě odolný sprej - impregnace proti vodě určený pro textilní a kožedělný
průmysl, volnočasové aktivity (camping, rybaření), sportovní tkaniny atd., vodotěsnou
úpravu oděvů, kůže, obuvi, rukavic, závěsů, plachet, pláten apod.
Tento konkrétní typ silikonu kondenzuje na textilních vláknech a na kožených površích.
Reaguje s aminovými vazbami vláken díky katalyzátoru obsaženému v přípravku. V
důsledku toho tento reaktivní siloxan přilne trvale k vláknům, takže ošetřený materiál je
vodotěsný, ale prodyšný a paropropustný. Sekundární efekt: dodává jemnosti vláknům,
zvyšuje odolnost kůže vůči ohybu a otěru. Jeho vysoká antiadhezivní účinnost zabraňuje
znečištění, což umožňuje snadné odstranění nečistot.
TESSUSIL musí být použit na hotovém výrobku, protože jeho antiadhezivní a vodu
odpuzující síla by mohla být při dalším zpracování potlačena. Kůže by měla mít procentní
podíl mastnoty menší než 10%, aby nedocházelo k zabránění pronikání do kůže.
Použití:
Protřepejte důkladně dózu a produkt nastříkejte ze vzdálenosti 30 cm na čisté a suché
povrchy. Po nanesení nechte oschnout 10-12 hodin při pokojové teplotě nebo při teplotě do
120oC cca 10-20 min.
Na povrchu se může objevit bílý prášek, ale lze jej snadno odstranit po dokončení
aplikace.

Hlavní uživatelé:
textilní a kožedělný průmysl,
volnočasové aktivity (camping, rybaření),
sportovní tkaniny atd., vodotěsná úprava
oděvů, kůže, obuvi, rukavic, závěsů,
plachet, pláten apod.

Další pokyny:
Skladujte v uzamčených skladech,
chraňte před přímým slunečním zářením
a zdroji tepla. Teplota skladování do
50oC. Produkt nepoužívejte v blízkosti
ohně a zdrojů zapálení.
Životnost výrobku - 5 roků od data
výroby.
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