
technický list

Název SIGA PRO TEFLONOVÝ SPREJ
Technický sprej

Vlastnosti Univerzálně použitelný kluzný, vodoodpudivý prostředek na bázi PTFE (neobsahuje 
silikon), tepelně odolný od -50°C do +260°C, vytvářející suchý (nemastný), vysoce při-
lnavý a nešpinící film určený pro automobilový a strojírenský průmysl, dílnu, ale i do-
mácnost. Odolný vůči solím, zásadám a kyselinám.

Použití Zabraňuje předčasnému opotřebení a zadření, snižuje tření, odstraňuje vrzání, skřípot 
a pískot. Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu a je antiadhezivní. Je určen pro mazání 
vodících lišt, kolejnic, kolejniček, sedadel, střešních oken, posuvných částí, teleskopických 
táhel a antén, kabelových průchodů a prostupů, mechanických elektrospínačů, 
elektromagnetických ovladačů, pantů apod. Hodí se výborně také k promazání tepelně 
namáhaných dílů, kluzných a třecích ploch apod. Zajišťuje dlouhodobé a kvalitní promazání 
dílů. Není agresivní vůči kovům, plastům ani gumě.

Technické údaje

Vzhled: emulze

Teplotní odolnost: -50°C až + 260°C
Teplota skladování: +5°C až +25°C
Doba skladování: 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu 

v originálním dobře uzavřeném balení
Barva: šedobílá
Balení: dóza sprej 400 ml

Příprava podkladu Povrch musí být suchý, čistý a hladký. Dózu před použitím dobře protřepejte, min. 1 
minutu při slyšitelném zvuku kuličky. Aplikujte rovnoměrně v tenké vrstvě, ve vzdále-
nosti 20 - 30 cm od povrchu. Dle požadavku tloušťky filmu postup opakujte.

Upozornění Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vy-
prázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného 
ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před mrazem!

Bezpečnost Extrémně hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci 
při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte 
aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Pou-
žívejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li 
se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných 
místnostech. 
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