
Spray de întreţinere pentru inox blaugelb
Curăţă, îngrijeşte şi sigilează toate suprafeţele metalice din oţel-inox sau lustruite.

• Are efect antistatic

• Protejează eficient împotriva „amprentelor” şi a altor impurităţi

• Nu atacă lacurile

• Nu conţine răşină şi acizi, protejează suprafeţele metalice
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Ajutorul util pentru îngrijirea şi protejarea suprafeţelor 
preţioase din metal.
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Spray de întreţinere pentru inox blaugelb
Curăţă, îngrijeşte şi sigilează toate suprafeţele metalice din oţel-inox sau lustruite.

Caracteristicile produsului:

Spray-ul de îngrijire pentru inox blaugelb este produsul de îngrijire profesional 
pentru oţel şi metale lustruite.  

Se utilizează în ateliere de meşteşugărit şi în unităţi industriale de orice tip, 
pentru lucrări de curăţare şi întreţinere. În domeniul construcţiei de ferestre 
şi uşi, acest produs este recomandat oriunde este necesar ca oţelul-inox 
să strălucească, protejând eficient împotriva „amprentelor” şi a impurităţilor.

Spray-ul de îngrijire pentru inox blaugelb poate fi utilizat şi pentru curăţa-
rea obiectelor metalice din bucătării, spaţii sanitare, lifturi, balustrade, pe  
„suprafeţe din oţel-inox” precum şi în unităţi de alimentaţie publică, hoteluri, 
birouri, aeroporturi, parcuri auto, spitale, complexe de birouri şi unităţi de 
producţie. Adecvat pentru utilizarea în industria alimentară şi în domeniul 
sănătăţii publice. Cu un parfum plăcut de vanilie. 

Printr-un singur gest, spray-ul de îngrijire pentru inox blaugelb curăţă,  
protejează, conservă şi sigilează intens toate suprafeţele metalice din oţel-
inox, netede sau lustruite. Acesta nu atacă lacurile şi formează un film de 
protecţie uscat. Filmul de protecţie puternic aderent, hidrofug şi antistatic 
protejează împotriva oxidării şi influenţelor mediului. 

Aditivii special permit prelucrarea uniformă, fără urme, cu un consum  
foarte economic. Piesele tratate sunt conservate şi protejate pe termen lung 
împotriva coroziunii repetate.

Avantajele produsului:

• are efect antistatic
• protejează eficient împotriva „amprentelor” şi a altor impurităţi
• nu atacă lacurile
• nu conţine răşină şi acizi, protejează suprafeţele metalice

Date tehnice:

Bază material (ulei de bază): ulei de parafină

Componente de îngrijire: siloxan special

Vâscozitate:
la +20°C

10 mm²/s

Valoare pH 7-8

Rezistenţa la temperatură: -15°C până la +120°C

Densitate:
la +20°C

0,740 kg/m³

Temperatura de prelucrare: +16°C până la +32°C

Culoare: transparentă, deschisă

Durata de depozitare:
depozitare la loc uscat, răcoros

24 luni

Denumire articol UV Cod art.

Spray de întreţinere pentru inox blaugelb 400 ml 12 x doză 400 ml 0250063

Pregătire şi prelucrare:

Temperatura ideală de prelucrare a dozei este de +20°C. Agitaţi doza  
temperată înainte de utilizare. Pulverizaţi produsul pe o lavetă curată şi  
absorbantă sau direct pe suprafaţa din oţel-inox şi frecaţi uniform.  
Exclusiv pentru uz industrial. Efectuaţi încercări prealabile privind efectul şi 
compatibilitatea materialelor.

Curăţare:

Lichidul pulverizat în exces, proaspăt, se poate şterge cu diluant universal 
sau neofalină, dacă suprafaţa permite utilizarea acestor produse. Eventual 
efectuaţi încercări prealabile adecvate. 

Livrare şi formă de depozitare:

A se depozita în ambalajul original, la loc uscat, fără expunere la îngheţ sau 
temperaturi ridicate. La o temperatură de depozitare între +5°C şi +30°C 
durata de depozitare este de 24 luni. 

Eliminare ca deşeu:

Eliminarea ca deşeu se realizează în conformitate cu prevederile naţionale. 
Coduri deşeuri:
160504 recipient sub presiune
150104 golit complet

Indicaţie de siguranţă:

Vă rugăm respectaţi fişele de date de securitate de pe www.blaugelb.de

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.


