
 
 
 

Technický list 14.50 TECTANE Antikorozní ochrana 

 

Výrobek  Speciální přípravek – pro dlouhodobou ochranu ocelových dílů před korozí 
a oxidací.  Univerzální základní podklad pro krycí laky. Lze nanášet i na 
zkorodované materiály. Nepostradatelný pomocník každého lakýrníka a 
kutila. 
 

Vlastnosti  þ Ochrana proti oxidaci a korozi; 
þ Vytváří pevný, otěruvzdorný, hladký ochranný film; 
þ Vysoká přilnavost k podkladům i na zkorodovaných částech; 
þ Odolná proti vlhku, vodě, benzolu, a teplotám do +150°C (za sucha). 
 

Použití  - Opravy poškozených částí karoserie vozidel a rámů motocyklů; 
- Základní nátěr ocelových částí stavebních a zemědělských strojů;  
- Základní vrstva ocelových dílů zábradlí, mříží, kontejnerů, rámů vrat apod.; 
- Opravné nátěry konstrukcí obtížně dostupných dílů ocelových výškových  
  staveb. 
 

Balení  Aerosolový sprej 400 ml 
Barva  Červenohnědá   

      
Technické údaje      

Základ  - směs izomerů 
Konzistence  - aerosol   

Hustota  g/ml 0,79   
Tepelná odolnost při přepravě  °C -15   

Aplikační teplota  °C +5 / +30   
Tepelný rozsah použití  °C +80 (při vlhkém horku) / +150 (při suchém horku) 

Doba vytvoření nelepivé vrstvy  min 15 - 20  (při 20°C) 
Doba úplného proschnutí  hod 24  (při 20°C) 

Tloušťka suchého filmu  µm 30 - 40  (mikronů) 
Stékavost  - nestékavý   

Vzdálenost při nanášení  mm 150 - 200   
Skladovatelnost  měsíce 36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před 

přímým slunečním zářením!) 
   

Omezení  Neaplikovat v blízkosti zápalných zdrojů. 
 

Pokyny  Dózu důkladně protřepat. Na podklad nanášíme ze vzdálenosti cca 150 – 
200 mm křížovou technikou. Dle typu a stavu podkladu několikrát 
opakujeme. 
 

Čištění  Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce. 
Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 14.50» 
Aktualizace 

 
 Aktualizováno dne: 28.02.2012 Vyhotoveno dne: 13.04.2005 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

    
 


