
technický list

Název SIGA PRO SG-40
Technický sprej

Vlastnosti Speciální bezbarvá tekutina charakteristické vůně ve spreji, připravena k okamžitém 
použití. Díky svým vlastnostem můžeme tento přípravek zařadit mezi spreje s univer-
zálním působením na kovové povrchy (čištění, uvolňování zarezlých a ztuhlých spojů, 
ochrana před vlhkosti a mazání).

Použití Široká oblast použití v domácnosti, průmyslu, autoservisu, strojírenství, tzn. všude kde 
je třeba opravit a ošetřit kovové části mechanismů. Z kovových povrchů odstraňuje 
různé nečistoty (zbytky lepidel, saze, stará maziva, zrezivělé částice, mastnoty apod.) 
a zároveň hluboce působí na podklad a chrání před vlivem vlhkosti (oxidaci). Uvolňuje 
zrezavělé šrouby, odstraňuje vrzání a promazává ložiska, panty, okenní kování, zámky 
a jiné pohyblivé mechanismy. Přípravek odpuzuje vlhkost a vodu, zajišťuje el. kontakt 
v rozdělovačích, udržuje v čistotě brzdová táhla, bowdeny, řetězy všech typů a zvyšu-
je tak jejich provozuschopnost. Zabraňuje korozi a slouží i jako ochranný prostředek 
kovových částí zbraní a jiných loveckých pomůcek.

Technické údaje

Vzhled: kapalina
Teplota skladování: +5°C až +25°C
Doba skladování: 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu 

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

Příprava podkladu Dózu před použitím dobře protřepejte. Aplikujte rovnoměrně v tenké vrstvě, ve vzdále-
-nosti 5 - 10 cm na zkorodované součásti (odstranění rzi a starých mazadel) a nechte 
působit. Při velmi silném znečištění nebo korozi aplikaci opakujte. Konzervačního účin-
ku dosáhnete aplikací z 20 - 30 cm plošným nanášením na požadované místo a nechte 
několik minut působit.

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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