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Sprej ALLROUND  AT – 44 

Tento produkt nachází široké uplatnění především v automobilovém průmyslu, 
strojírenství, zemědělství, ale také v domácnostech a dílnách. Díky speciálním složkám, jako 
je např. vysoký podíl teflonu, působí pozitivně při ochraně proti korozi, k čištění, mazání, 
konzervování, odpuzování vody atd. Přípravek se vyznačuje vysokou odolností proti působení 
nepříznivých povětrnostních vlivů.  

Rozsah použití:
- spolehlivě promazává závitová spojení, ventily, čepy, armatury atd.
- zabraňuje vniknutí vlhkosti do elektrických vedení
- zamezuje vzniku plíživých proudů
- usnadňuje startování vlhkých motorů
- odstraňuje nepříjemné skřípavé zvuky na kloubech, spojkách atd.
- spolehlivě odpuzuje prach, popř. jiné nečistoty a zanechává antistatický nelepivý 

povrch
- šetří a ochraňuje nářadí a nástroje, stroje, elektrické přístroje a  prodlužuje jejich 

životnost

Vlastnosti:
- tento vysoce účinný ochranný prostředek je vyvinut na základě nejnovějších 

technických poznatků a nabízí uživatelům vysoký komfort
- produkt je bez organických  látek obsahujících silikon a na základě speciálního 

poměru s teflonem (PTFE) je dosaženo vysoké účinnosti při použití v praxi
- k použití při teplotách  -34°C  až  210°C 

Návod k použití:
- aplikujte v tenké vrstvě na povrch a nechte působit

UPOZORNĚNÍ !
Obsah nádoby je pod stálým tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením, 
nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Prázdné obaly neprorážejte ani nevhazujte do 
ohně. Výrobek neaplikujte v blízkosti nekrytého plamene nebo žhavých těles. 
S 16 - neskladujte v blízkosti vznětlivých zdrojů, při práci nekuřte. S 2 - chraňte před 
dětmi. R 18 - při použití možnost tvorby lehce vznětlivých výbušných plynů. 
S 9, 51 - sprej ALLROUND AT - 44 skladujte a používejte vždy v dobře větrané 
místnosti. S 23 - vyvarujte se vdechnutí aerosolu. S 29 - obsah nádoby nevyprazdňujte 
do kanalizace. S 36 -při práci používejte ochranný oděv. 
V zájmu ochrany životního prostředí vyhazujte prázdný obal až po úplném upotřebení 
výrobku.
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