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UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou 
udávány s maximální pečlivostí. Přesto je 
vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom 
vyzkoušeli vhodnost použití každého 
jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma 
neručí za úplnost a přesnost těchto informací 
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití 
výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se 
týká pouze standardních prodejních 
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani 
za škody v důsledku nesprávného použití 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÁ DATA

Objednací číslo                        Název                      Balení                       Zařazení

PPS                             PRO PLAST SPRAY            400ml  OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

POUŽITÍ

ZAŘAZENÍ

PRO PLAST SPRAY je průhledný akrylátový ochranný sprej, který 
poskytuje neustálou ochranu proti povětrnostním vlivům. PRO PLAST 
SPRAY přilne ke všem kovům, dřevu, plastům, textiliím a papíru.  PRO 
PLAST SPRAY vytváří na chráněném povrchu silnou, trvanlivou, velmi 
tenkou, téměř neviditelnou ochrannou vrstvu, která chrání proti 
opotřebení, oxidaci, UV záření, plísním, vodě, zředěným kyselinám a 
zásadám, dalším chemikáliím apod. PRO PLAST SPRAY se používá 
také k obnově povrchu plastů poškozených UV zářením. Ochranný 
povlak PRO PLAST SPRAY je velmi pružný, díky tomu jej lze také použít 
k ochraně pružných povrchů.

Barva - bezbarvý
Zápach - charakteristický
Forma - aerosol
Rozpustnost ve vodě - nerozpustný
Bod varu - +35 °C
Teplota vznícení - 0 °C
Měrná hmotnost - 0,65 kg/l

PRO PLAST SPRAY účinně chrání ruční nářadí, elektrické nářadí, 
tištěné obvody, elektrické kabely, konektory baterií, zapalovací svíčky, 
sportovní a turistické vybavení, elektrické skříně, hudební nástroje, 
technické výkresy a další často používané dokumenty. Díky své pružnosti 
je vhodný k hydroizolaci plachtovin, stanů, karavanů atd.
Velmi účinný je jako přípravek obnově povrchu plastů poškozených UV 
zářením (automobilové lišty a nárazníky, elektrické a plynové skříně, 
střešní nosiče, vybavení dětských hřišť, kryty elektrického nářadí apod.)

TTPro s.r.o.
Mučednická 945/3, 616 00 Brno, Česká republika, tel./fax: +420 513 035 171, e-mail: ttpro@ttpro.cz 

TM

OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

PRO PLAST SPRAY

Part No. O3110

PLASTPLAST
SPRAYSPRAY
PLAST
SPRAY

SILNÝ A TRVANLIVÝ 
AKRYLÁTOVÝ OCHRANNÝ 

POVLAK VE SPREJI

pro

Odolný a pružný, snadno použitelný, téměř neviditelný

Přilne ke kovům, dřevu, plastům, textiliím a papíru
Obnovuje lesk vybledlých plastů

Chrání proti opotřebení, oxidaci, UV 
záření, plísním, vodě, kyselinám a zásadám


