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Opis 

Kakovosten produkt na vodni osnovi za nego in zaščito gumijastih površin, zlasti avtomobilskih pnevmatik. 

Lastnosti izdelka 

− enostavno nanašanje z razpršilko ali aplikatorjem  

− antistatični učinek 

− odličen dolgotrajni učinek sijaja  

− nenevarno 

− okolju prijazno 

− nehlapljivo 

Karakteristike 

Izgled:  Tekočina 

Barva: Modra 

Vonj: Karakterističen 

Gostota (20°C): 1,26 g/cm3 

pH: ~ 6 

 

Pred uporabo 

Površina mora biti čista in nekontaminirana (brez umazanije, prahu, masti…). 

Mešalna razmerja 

 

2:1 popolna regeneracija pnevmatik 

1:1 optimalna regeneracija pnevmatik 

Št. izdelka Opis Vsebina Pakiranj na paleti  

8044-5 /                   5 L   96 kos 

Rok uporabe 

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja (med +5°C in +40°C) in 

neodprte embalaže. 

Additional Information 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 

Vedno preberite navodila. 

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije 

preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje 

ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov. 

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo. 

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno 

uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka 

ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.  

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.. 

 


