
 
 
 

Technický list 14.42 TECTANE Hliníkový sprej 

 

Výrobok  Špeciálny prípravok – vyvinutý pre automobilový a strojárenský priemysel, 
určený pre vysokú ochranu pred oxidáciou, koróziou a klimatickými vplyvmi 
s odolnosťou vysokým teplotám. 
 

Vlastnosti   Rýchlo schnúci cca 20min po aplikácii 
 Trvalá teplotná odolnosť do +400°C, krátkodobo +500°C; 
 Vysoká ochrana proti korózii, oxidácii, kyselinám a liehom; 
 Vysoká priľnavosť na kovy, lakované i nelakované podklady; 
 Vhodné použitie na nové i staré lakované podklady, prirodzený hliníkový 
vzhľad; 
 

Použitie  - Pre motocykle, osob. a nákl. automobily, trucky, autobusy, lokomotívy; 
- Povrchové úpravy výfukov, matíc, skrutiek, krytov zariadení, ochranných 
mreží a pod.; 
- Vysoká priľnavosť k všetkým druhom kovov, plastom, keramike, umelým 
hmotám, drevu;  
 

Balenie  Aerosolový sprej 400 ml 
Farba  Hliníkový odtieň   

      
Technické údaje      

Základ  - syntetický roztok, zmes izomérov, xylén, acetón 
Konzistencia  - aerosol 

Hustota  g/ml 0,84 (pri 20°C)  
Obsah Al. častíc  % 99,5                  (po zaschnutí)  

Stupeň lesku/ matnosti  - pololesk   
Tepelná odolnosť pri preprave  °C -10   

Aplikačná teplota  °C +5 / +30   
Tepelný rozsah použitia  °C od 400              (500 krátkodobo)    

Optimálna teplota pri použití  °C 15 - 20 
Zápalná teplota  °C od 250 

Nelepivosť  min 8                       (pri 20°C)           
Doba schnutia povrchovej 

vrstvy 
 min 15 - 20 (pri 20°C) 

Vytvrdnutie  hod 24 (pri 20°C) 
Vzdialenosť pri nanášaní  mm 250 - 300  

Skladovateľnosť  mesiace 36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť 
pred priamym slnečným žiarením!) 

   
Obmedzenie  Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C. 

 
Pokyny  Dózu dôkladne pretrepať za počutia guličky (cca 2-3 min). Na suchý, vopred 

pripravený podklad (zbavený prachu, mastnôt, olejov a nesúdržných starých 
náterov) nanášame zo vzdialenosti cca 250 - 300 mm krížovou technikou.  
 

Čistenie  Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky. Nevytvrdnutý lak: Riedidlo S 
6006 

Bezpečnosť  Viď «Karta bezpečnostných údajov 14.42» 
Aktualizácie  Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 13.04.2005 
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Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu 
firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité 
metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje 
sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre 
ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie. 


