
 
 
 

Technický list 12.90 TECTANE Sprej na ochranu kabeláže proti 
  hlodavcům a šelmám. 

 

Výrobek  Je dlouhodobě působící sprej, vytvářející lehce lepkavý nános, který 
poskytuje ochranu proti přehryzání důležitých částí automobilu hlodavci 
(myš, plch, potkan, krysa aj.) a drobnými šelmami (lasice, kuna aj.). Jedná 
se zejména o elektrická vedení, kabely zapalování, hadice brzdového a 
chladicího systému, klínové řemeny, manžety a pryžová těsnění a 
systémy pérování. Chrání rovněž při dlouhotrvajících deštích.  Používejte 
2x ročně nebo po každém umytí motoru nebo spodku automobilu. 
 

Vlastnosti  þ Čisté, rychlé a jednoduché použití; 
þ Dlouhotrvající účinek; 
þ Sprej nezapáchá a nevadí při použití v interiéru; 
þ Vytváří lehce lepkavý film 
 

Použití  - Proti hlodavcům (myš, potkan, krysa, plch) 
- Proti drobným šelmám (lasice, kuna aj.) 
 

Balení  Aerosolový sprej 400 ml 
Barva  Neuvedeno    

      
Technické údaje      

Základ  - neuveden 
Konzistence  - aerosol  

Hustota  g/cm3 (g/ml) neuvedena   
Teplota při aplikaci  °C + 5 / + 30   

Tepelná odolnost při přepravě  °C - 15 (při přepravě)  
Rychlost nanášení  g/min neuvádí se   

Stékavost  mm neuvádí se   
Agresivita k podkladu  - neagresivní   

Skladovatelnost  měsíce 36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit 
před přímým slunečním zářením!) 

Vzdálenost při aplikaci  mm 200 – 250  
   

Pokyny  Před upotřebením protřepejte. Používejte pouze na studené vozidlo. 
Dostatečně nastříkejte všechny přístroje, stejně tak pryžové části, 
elektrorozvody a brzdové hadice, kde hrozí možnost překousání hlodavci. 
Není třeba stříkat na motor, ABS plasty a jiné. Rovněž dostatečně ošetřete 
těžko přístupná místa automobilu. 
Dóza je opatřena úzkým aplikátorem, který umožňuje přesné dávkování 
na místo určení. 
 

Čištění  Ruce: voda a mýdlo ihned po aplikaci, reparační krém na ruce.  
Materiál: Čistič brzd, Odstraňovač tmelů ve spreji 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 12.90» 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 03.01.2011 Vyhotoveno dne: 23.05.2003 

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. 

    
 


