
Antistatický prípravok 
bez obsahu silikónu a 

vody

Spectra - COAT 
Antistatic

Rýchločistič, sprej

Spectra – COAT ANTISTATIC   informačný list 
Charakteristika: 

Spectra –COAT ANTISTATIC je špeciálne vyvinutý antistatický 

prostriedok bez obsahu silikónu a vody. Vytvára antistatický transparentný 

film, ktorý zabraňuje hromadeniu prachu a nečistôt, zabraňuje vzniku 

statického náboja na ošetrených dieloch. Naviaže sa na gumu, impregnuje ju 

a dlhodobo chráni. Odolný voči vode a poveternostným vplyvom. Dlhodobo 

stály bez akejkoľvek straty kvality. Ošetruje, chráni a impregnuje gumové 

a plastové diely, znižuje trenie. 

Oblasti použitia : 

Na ošetrenie a ochranu plastov, automobilov, poľnohospodárskych strojov. 

Pre elektrotechnické zariadenia. Pre textilný a drevozpracujúci priemysel 

(do prašného prostredia). Zabraňuje vzniku statickej elektriny na plastoch 

a gume, papiery, textile, kove. Je možné použitie v presných meracích 

prístrojoch na elektrostatické napätie. Zabraňuje lepeniu práškovej látky 

alebo granulátu v násypkách a pomáha lepšiemu sklzu. Adhezny nemastný 

prostriedok pre univerzálne použitie. Impregnuje nezanecháva mastný film, 

nechatá prach. Vďaka vysokej vzlínavosti preniká do najmeších medzier. 

Výhody a využitie: 

Nízka spotreba vďaka extrémne tenkému filmu. Výborná priľnavosť 

a vzlínavosť, dlhodobá ochrana.  

Aplikácia: 

Nanášajte v tenkej vrstve. Neprestriekavajte, nezvýšite tím účinnosť 

produktu. Po nanesení  antistatického činidla sa na povrchu vytvorý po 

rýchlom odparení kvapalého nosiča tenký transparentý film s vynikajúcim 

antistatickým efektom. Skladá sa z organických látok. Neobsahuje žiadne 

chlórované uhlovodíky. 

Balenie: 

- 400 ml sprej 

Skladovanie, doba použiteľnosti, záručná doba 

Skladujte v uzavretých obaloch pri teplote 5 - 25°C. nevystavujte priamému 

slnečnému žiareniu. 

Expirácia 12 mesiacov, záruka je 12 mesiacov. 

Len na profesionálne využitie. Na vyžiadanie bezpečnostný list.  

Údaje v tomto výtlačku zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky a obsiahlym skúškam a skúsenostiam. Pri rozmanitosti užívateľských možností a technických daností 
môžu však vzniknúť pokyny pre aplikáciu, ktoré nie sú prenosné v jednotlivých prípadoch, preto nemôžu byť z tohoto dôvodu odvodzované žiadne záväzky alebo 
nároky na záruku. Ručenie za vhodnosť našich produktov pre určité použitie, rovnako ako za určité vlastnosti týchto produktov preberáme len vtedy, pokiaľ to 
bolo v jednotlivom prípade písomne prisľúbené. V každom prípade sú oprávnené nároky na záruku bezchybnej dodávky a eventuálne náhradnej dodávky chybného 
tovaru, pokiaľ by zlyhalo vylepšenie, viazané len na vrátenie kúpnej ceny. Všetky ďalšie nároky, hlavne ručenie za následné škody sú zásadne vylúčené. Pred 
použitím musia byť vykonané vlastné pokusy. Zmeny sú vyhradené v rámci vývoja – ®registrovaná značka tovaru. 
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